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NYTT MATERIAL 
FÖR SPRÅK OCH JARGONG

Machokulturen i byggbranschen lever kvar. Både på företagen 
och i gymnasiet. En undersökning som Byggnads genomfört 
visar att nio av tio tjejer tycker att det är ett problem att det är 
så få tjejer i branschen jämfört med sex av tio killar. 

På frågan om det finns en hårdare 
jargong inom byggbranschen 
jämfört med andra branscher 
svarar över 40 procent (både tjejer 
och killar) ja. 

Hur tar projektets företag hand om unga, till exempel lärlingar 
eller unga på praktik? Och hur mår egentligen nuvarande 
anställda med den jargong som finns? 

Projektet har tagit fram materialet ”Språk och jargong” 
som du kan använda i ditt företag för att prata om kulturen på 
arbetsplatsen. Antingen använder du handledningen och håller 
en egen träff med dina kollegor, eller så kan vi i projektet komma 
och hjälpa till.

Här kan du läsa 
rapporten En värld för 

män och inga andra

Hör av dig till paula.lejonkula@
byggnads.se så får du veta mer.



BERIKANDE 
UTBILDNINGAR

Nyligen höll projektet en utbildning i ledarskap för deltagare 
som velat bredda sin kompetens och trygghet i rollen som 
ledare. Det var en uppskattad utbildning där deltagare fick 
chansen att föra flera olika typer av samtal, coachning och 
konflikthantering. 

Projektet fick chansen att intervjua två kurs-
deltagare, Abdu och Simon, som berättar om deras 
upplevelser av utbildningen och vad de har lärt sig. 
Vi hoppas att deras ord ska inspirera fler att vilja gå 
samma utbildning!

Det har varit mycket 
grupparbete och man får 

kommunicera med människor 
man annars kanske inte 
kommunicerat med. Det 
har varit bra att få ta del 
av andras erfarenheter - 

framförallt eftersom jag är 
ung och ny i rollen. Man har 
fått gå ur sin comfort zone. 
Jag tror att många faktiskt 
skulle ha nytta av den här 
ledarskapsutbildningen.

”

”
Simon, TM-Anläggning

Jag förväntade mig att jag 
skulle lära mig ett färdigt 
koncept om hur ledarskap 

fungerar, men så enkelt har det 
inte varit. Istället har jag fått 
lära mig verktyg och metoder 

som jag kan anpassa efter 
mig själv och hur jag arbetar. 
Ledarskap är inte något man 
enbart lär sig vid skolbänken 
utan det är något som också 
måste sättas i praktik. Jag är 

jättenöjd med den här kursen.

Abdu, Dipart Entreprenad AB



Kommande 
upphandlingar

• En utbildning i byggnormer och andra 
kravregler inom glasarbete är numera 
upphandlad och redo. (se nästa sida) 

• Elektro och stumsvetsutbildning i PE-rör 
är under pågående upphandling och beräknas 
vara klart under kommande veckor. 

• Vi håller även på att undersöka möjligheter 
för specialinriktade kompetensutbildningar, 
bl.a. i entreprenadsjuridik och 
betongklass.



MTK-UTBILDNING

Kursen ska ge kunskap till att utföra kvalitetsmässigt montage av glas 
och ramverk och därmed förhindra och minska antal fel och kostnader 
för reklamationer. Kursen ska också ge kunskap om montering av 
brandklassade partier enligt gällande anvisningar. När du har gått kursen 
blir du MTK-behörig.

Målgrupp
Personer som glasar och 
monterar fönster och dörrar 
av trä och metall och som har 
arbetat några år i branschen.



Ni är alltid välkomna att komma med 
synpunkter på oss, våra upphandlingar 

eller pågående utbildningar.

enbyggbranschforalla@byggnads.se  
christer.carlsson@byggnads.se

Maila dessa till


