Vi pratar om det!
Ja eller nej?


Män är starkare än kvinnor.



Jag tror att det skulle bli bättre jargong på min arbetsplats om det fanns fler kvinnor.



Jag pratar på ett annat sätt på jobbet än jag gör hemma.



Jag har svårt att erkänna när jag har gjort något fel.



Om jag känner mig ledsen eller mår dåligt kan jag prata om/visa det för mina kollegor.

Bilden av män och kvinnor


Finns det en bild av män som jobbar i byggbranschen? Hur ser den i så fall ut?



Finns det en bild av kvinnor som jobbar i byggbranschen? Hur ser den i så fall ut?



Vad tänker du om det? Finns det några risker eller fördelar med de här bilderna, tror du?



Skiljer sig bilderna från hur vi ser på/tänker om män och kvinnor i samhället i stort?



Kan det vara svårt att leva upp till bilder och förväntningar? Om det är så, vad skulle det
kunna få för konsekvenser?



Finns det förväntningar på män och kvinnor som påverkar arbetsmiljön? Ge i så fall exempel
och diskutera vad konsekvenserna kan bli.

Jargongen på jobbet
Vad pratar vi om på rasterna? Finns det ämnen vi pratar om oftare eller ämnen vi undviker?



o

Tror du att det faktum att branschen är mansdominerad påverkar vad vi pratar eller
inte pratar om? I så fall hur?

o

Vad skulle det i så fall kunna få för konsekvenser?

Är du bekväm med hur ni pratar/skämtar på jobbet? Finns det ordval eller skämt som kan
vara obekväma? Vad kan det i så fall få för konsekvenser?
o
o



Om det finns något som du skulle vilja förändra när det gäller språkbruk eller
jargong, vad skulle det vara?
På vilket sätt skulle det gå att få till en sådan förändring, tror du?

Tror du att de förväntningar vi har på män och kvinnor kan påverka vilket ansvar vi tar för
arbetsmiljön? På vilket sätt i så fall? Vad skulle det kunna få för konsekvenser?

Hur påverkas jag och hur påverkar jag andra


Har du hört eller sett en kollega säga eller göra något som du inte tyckt var okej?
o

Hur kändes det?

o

Vad gjorde du?

o

Hade du velat göra annorlunda?

o

Fanns det något som gjorde det svårt att ta upp/markera/reagera mot det du inte
tyckte var okej?

o

Var det någon annan som reagerade eller inte reagerade?



Har du sett att någon av dina kollegor varit ledsen eller mått dåligt på jobbet?
o

Hur kändes det?

o

Vad gjorde du?

o

Hade du velat göra annorlunda?

o

Var det någon annan som reagerade eller inte reagerade?

