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Covid-19

Viruset Covid-19 har skapat turbulens på arbetsmarknaden. I flera 
branscher råder det oro bland arbetare och många anställningar har 
påverkats av virusets direkta eller indirekta konsekvenser. Trots detta 
tycks byggbranschen i dagsläget vara lindrigt påverkad. Vi har haft 
kontakt med alla deltagande företag och det glädjer oss att arbetet i stort 
rullar på som vanligt.

Hur arbetar vi?

I projektet har vi sedan veckor tillbaka följt Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer kring social distansering och många av oss har haft fördelen att 
kunna arbeta hemifrån. Vi har dragit ner på fysiska kontakter och sköter 
alla möten digitalt.

Hur påverkas En byggbransch för alla av Covid-19?

Projektets syfte är att samordna utbildning för yrkesarbetare i 
byggbranschen. I nuläget är detta en svår uppgift på grund av osäkerhet 
kring viruset - men inte en omöjlig sådan! Vi har sett ett minskat intresse 
för fysiskt deltagande på utbildningar. Därför undersöker vi just nu vilka 
möjligheter vi har till digitala lösningar.

Vad händer med utbildningarna?

Det går fortfarande bra att skicka era anställda på utbildning. Vi och våra 
utbildare följer dagligen de riktlinjer som kommer ut, både från regeringen 
och Folkhälsomyndigheten. I dagsläget så är utbildningar anpassade så att 
färre personer kan delta.

Det är svårt att idag bedöma när denna situation är över. Vi hoppas på att 
kunna fortsätta med vår verksamhet under perioden genom nödvändiga 
åtgärder och smarta lösningar.



DIGITALA LÖSNINGAR

Eftersom vi har sett ett minskat intresse för utbildningar som kräver 
fysisk närvaro så är vi redo att anordna några utbildningar som vi kan 
hålla i själva. Dessa utbildningar kommer vi att kunna utföra genom 
videomöten. Deltagare behöver bara en dator med internetuppkoppling 
eller en smartphone. Enkelt och smidigt. Vi hoppas även att detta ska vara 
ett hållbart sätt att bedriva utbildning ifall situationen kring Covid-19 blir 
värre och fler behöver stanna hemma.

Digitala utbildningar

Lag och avtal

Företag hör ofta av sig till Byggnads med frågeställningar kring avtal och 
lagar. Ofta när det dyker upp ett akut problem som behöver hanteras. 
Detta seminarium är deltagarstyrt och skall fånga frågeställningar och 
problem innan dom är ett faktum. Utöver att reda ut frågeställningar som 
finns vill vi gärna diskutera hur vi skall kunna utveckla vår samverkan 
tillsammans med er för att skapa bättra förutsättningar för en sund och 
trivsam byggbransch.

Språk och jargong

Hur vi pratar och beter oss påverkar oss och vår arbetsmiljö både socialt 
och fysiskt. Hur skapar vi en arbetsmiljö där alla känner sig trygga, trivs 
och får bästa förutsättningar att göra sitt jobb? Delta i ett workshop-styrt 
seminarie där vi tillsammans diskuterar hur vi kan skapa hälsosamma 
arbetsplatser.

Låter det här intressant? Hör av er till oss! Vi kan göra 
anpassade lösningar med både logistik och innehåll för 
att utbildningen ska bli relevant. Dessutom så är dessa 
utbildningar kostnadsfria och belastar inte er utbildningspott!



Unika individer: 135
Kursdeltagare: 166

Kurser: 15
Kurstimmar: 1438

Februari & Mars 2020

Statistik

Projektet har under februari och mars 
månad fortsatt hållt ett högt tempo fram till 
mitten av mars när viruset Covid-19 tvingat 
oss att ställa in utbildningar. Vi fick flera 
avhopp och har sedan dess inte tagit emot 
lika många anmälningar som vanligt.

Vi ser däremot ett fortsatt behov av 
kravkurser och hoppas på att kunna 
fortsätta boka dessa så länge det är möjligt 
och finns intresse.

Projektet har även kommit igång 
med de första utbildningarna i MTK 
och dessa ha varit uppskattade. 
Vi har även haft två utbildningar i 
ritningsläsning. En öppen för flera 
företag och en företagsanpassad med tolk.
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Kommande 
upphandlingar

Just nu pågår flera upphandlingar. Vi försöker ständigt 
återkoppla med våra deltagande företag och undersöka 
vilken kompetens som eftersträvas och vilka områden 
som kan förstärkas. Just nu pågår dessa upphandlingar:

• Entreprenadjuridik
• Betongklass
• Office-paketet
• Arbetsmiljösamordning (Bas U/P)

Dessa upphandlingar är nu i sitt slutskede och vi hoppas 
att kunna komma igång med utbildningarna omgående.

Finns det intresse av andra specialinriktade utbildningar 
så är ni varmt välkomna att kontakta oss!



• Arbete på väg 1 & 2
• Arbetsledande kompetens
• Arbetsmiljö - introduktionskurs
• Diskrimineringslagen - aktiva åtgärder
• Fallskydd
• Heta arbeten
• Jämställdhet och likabehandling
• Lag, avtal och samverkan
• Ledarskapsutbildning
• Liftutbildning
• MTK Anvisningar
• MTK Montage & Brand
• Ritningsläsning
• Ställningsutbildning (2-9m)
• Säkra lyft
• Språk & Jargong

Tillgängliga 
utbildningar

En byggbransch för alla har sedan starten oavbrutet drivit nya 
upphandlingar och sitter idag på ett stort utbud av kurser som 
deltagande företag kan anmäla sig till. Vi vill försäkra oss om att 
deltagande företag och anställda känner till alla utbildningar vi 
erbjuder. Nedan presenteras därför en lista på projektets kursutbud. 
Varje utbildning beskrivs mer detaljerat på vår hemsida!



Vi finns som stöd!

Kontakta oss i projektet eller 
Byggnads Medlemscenter!

Vi förstår att det kan vara både en utmanande och orolig tid för många 
just nu. Därför vill vi vara tydliga med att vi i En byggbransch för alla 
finns här som stöd för just er under kommande månader. Har ni frågor 
som angår företaget, anställda eller bara vill ha insikt i hur Byggnads 
arbetar just nu, tveka inte att ta kontakt! Vi finns här för er.

Vi hoppas att många av er får chansen att luta er tillbaka över helgen och 
få en lugn stund att samla krafter under denna oroliga period.

En byggbransch för 
alla önskar er alla en 

glad påsk!
Bild: Colourbox.



Katarina Helling 
Projektmedarbetare

Christer Carlsson 
Projektledare

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

eller pågående utbildningar.

facebook/enbyggbranschforallaenbyggbranschforalla.se @enbyggbranschforalla

Petra Husén 
Projektkoordinator

Jörgen Landeborn
Projektmedarbetare

Charlie Klang
Projektkommunikatör

Påskharen
Tillfällig extraresurs


