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HETA ARBETEN, DIGITALT!

På bild syns projektets första digitala kurs i Heta Arbeten. Närvarande var sju kursdeltagare, kursledare, 
personal från både Cramo och En byggbransch för alla samt en person från Brandskyddsföreningen för 
att utvärdera den digitalt tillämpade utbildningen.

Maj månad fick en spännande start. Under flera veckors tid har vi tillsammans med 
Cramo planerat ett sätt att digitalisera olika kravkurser som tidigare enbart erbjudits 
genom fysiskt deltagande. Det här är en utveckling vi ser väldigt positivt på och det var 
roligt att få vara först att testa Cramos nya digitala utbildningsverktyg.

Utbildningen hölls under samma omständigheter som Heta Arbeten vanligtvis gör, 
fast utan praktiska moment. Kursdeltagare blir därför i efterhand kallade till att utföra 
praktiska moment på Cramos anläggningar för att färdigställa sina utbildningar.

Cramo använde sig av det digitala verkyget Zoom för att utföra utbildningen och alla 
kursdeltagare lyckades ansluta utan problem. Till en början fanns där en mindre 
problematik med tekniken, men tillsammans med både kursledare och kursdeltagare 
kunde vi snabbt hjälpas åt att åtgärda problemet och sedan fungerade tekniken 
smärtfritt resten av dagen.

Kortfattat höll utbildningen en fortsatt hög nivå enligt Ola Käll från 
Brandskyddsföreningen som satt med under dagen. Det innebär med andra ord att 
vårt första försök till en digital version av Heta Arbeten med Cramo var lyckat och att 
vi kommer fortsätta boka in fler digitala utbildningar.



”
Jag har deltagit på digitala utbildningar tidigare och jag tycker att Heta Arbeten 
fungerade bra. Det var lite strul med ljudet i början men sen så löste det sig. 
Det var första gången jag gick på Heta Arbeten men det var inga problem att 
hänga med under utbildningen. Jag kan absolut tänka mig att gå på fler digitala 
utbildningar. Det finns vissa nackdelar med att göra det digitalt, som att det blir 
strul med tekniken. Men den stora fördelen är att man kan göra det  hemifrån och 
oavsett ifall man är sjuk eller inte. Att göra det digitalt var även ett smidigt sätt 
att samla flera personer från olika arbetsgivare och platser.

Jonas, Täby Brandskyddsteknik

Det var första gången jag deltog på en digital utbildning. Jag kunde sitta på 
kontoret och fick hjälp med tekniken. Det gjorde det lätt för mig att ansluta till 
utbildningen. Jag tycker att utbildningen fungerade bra rent tekniskt men ibland 
var det svårt att fokusera när det dök upp bilder på skärmen samtidigt som vi också 
hade böcker att titta i. Vi hade däremot en väldigt kunnig och duktig kursledare 
som gjorde det enkelt och roligt att hänga med. Jag tycker det var en fördel att 
kunna göra utbildningen på arbetsplatsen. Det var smidigt. Kanske hade det 
till och med gått att göra från byggboden i framtiden. Jag har deltagit på Heta 
Arbeten tidigare och tycker att det i helhet fungerade bra att göra digitalt. Man 
saknade den sociala biten lite. Men jag går gärna på fler digitala utbildningar. Jag 
tror även man kan använda den här typen av teknik i företaget. Det är smart och 
smidigt för möten, även om man skulle sakna möjligheten att ta en kaffe ihop.

Per-Olov, ExpanderaMera

”

KURSDELTAGARES
SYNPUNKTER



FLER DIGITALA KURSTILLFÄLLEN

Efter en lyckad första pilot med Heta Arbeten så siktar vi nu på att få våra 
utbildningar att rulla igen. Vår första digitala utbildning lärde oss mycket 
och vi kommer att använda dessa lärdomar för att förbättra de digitala 
utbildningarna ytterligare.

Därför har vi bokat in fler datum för digitala utbildningar.

     28/5 - Heta Arbeten digitalt

     9/6, 10/6, 11/6 - Datorutbildning Officepaketet digitalt

     12/6 - Heta Arbeten digitalt

       16/6 - Språk och Jargong digital workshop

Projektets digitala pilot i Heta Arbeten. I bild syns deltagare, utbildare, personal från Cramo och En 
byggbransch för alla samt kvalitetssäkrare från Brandskyddsföreningen.

Anmäl deltagare till utbildningar genom att skicka 
e-post till enbyggbranschforalla@byggnads.se



Datorutbildning i Office-paketet

NY DIGITAL UTBILDNING

Vi har under en period varit i upphandling av utbildningar i Microsoft 
Office-paketet och kan glädeligen meddela att vi nu är redo att köra igång 
med dessa. Utbildningen är en perfekt start för de som känner sig osäkra 
hur man hanterar olika verkyg i Microsoft Office, eller för de som enkelt nog 
vill utöka sina befintliga kunskaper.

Utbildningen kräver inga förkunskaper och deltagare kommer framförallt 
att stärka sina kompetenser i programmen Word, Excel, E-posthantering 
och få allmän IT-kunskap. Datorutbildningen hålls genom internettjänsten 
Teams som är välkänt för att vara lätthanterligt.

Vad krävs?
För att delta så krävs en dator med internetuppkoppling, kamera, ljud 
och mikrofon. Varje enskild deltagare behöver en egen uppsättning. Har 
deltagare inte tillgång till egen utrustning så hoppas vi att hen ska kunna 
låna från företaget.

Upplägg?
Vi har valt att dela upp utbildningen i tre kortare tillfällen. Deltagarna 
får kortare uppgifter att göra för att befästa sina kunskaper och för att 
säkerställa ett mer långsiktigt lärande. Samtliga deltagare får tillgång till en 
lärportal som är en digital portal som erbjuder deltagaren möjlighet att även 
efter genomförd utbildning fortsätta förkovra sig inom Office-paketet, med 
hjälp av instruktionsfilmer, lathundar och övningsuppgifter. Lärportalen 
finns lättillgänglig via alla typer av digitala enheter som dator, läsplatta och 

Notera att datumen motsvarar en utbildning som är uppdelad i tre sammanhängande tillfällen 
och att anmälda deltagare förväntas närvara vid varje tillfälle för att bli godkända. 

Tisdag 9/6 Klockan 07:00 - 08:40 
Onsdag 10/6 Klockan 07:00 - 08:40 
Torsdag 11/6 Klockan 07:00 - 08:40

Anmäl deltagare till utbildningar genom att skicka 
e-post till enbyggbranschforalla@byggnads.se



Maj
26/5     Fallskydd (Fullbokad)
28/5     Heta Arbeten digitalt

Juni
5/6, 12/6    Ritningsläsning
9/6, 10/6, 11/6   Datorutbildning Officepaketet digitalt
12/6     Heta Arbeten digitalt
16/6     Språk och Jargong digital workshop

Augusti
13/8, 14/8    Bas U & Bas P
17/8     Liftutbildning
21/8     Heta Arbeten
24/8     Fallskydd
25/8     Säkra lyft

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmäl deltagare till utbildningar genom att skicka 
e-post till enbyggbranschforalla@byggnads.se

En uppdaterad lista på kommande utbildningar 
finns alltid att läsa på vår hemsida.



Unika individer: 33
Kursdeltagare: 34

Kurser: 4
Kurstimmar: 296

Mars & April 2020

STATISTIK

Viruset covid-19 har satt sina spår på 
mängder av olika sätt i samhället och 
många arbeten, individer och företag har 
blivit påverkade. Effekten av distansering 
och att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kring folksamlingar, 
hygien och resande kan synas även i vår 
statistik över utbildningar.

För oss i projektet framkom det tidigt 
att det skulle bli utmanade att fylla 
utbildningar när viruset gjordes känt. 
Sedan dess har vi letat digitala lösningar 
och lyckats komma igång med nya sätt att 
bedriva utbildning på.

Med digitala lösningar hoppas vi att 
kommande månader ska kunna fortsätta 
fyllas med kompetensutveckling.

22

19

6

Deltagare på utbildningar
Maj 2020 - April 2020

Säkra lyft

Ritningsläsning

Liftutbildning



0

20

40

60

80

100

120

140

Januari Februari Mars April

Antal deltagare
Januari 2020 - April 2020

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Januari Februari Mars April

Antal kurstimmar
Januari 2020 - April 2020



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 vill även föreslå att nu är en bättre tid än någonsin för företag att 
se över digitala alternativ till möten och andra sammankomster. I En 
byggbransch för alla har vi både kunskap och erfarenhet av att använda 
flera olika digitala plattformar och vi hjälpar gärna er att komma igång.

Att mötas digitalt kan verka svårare och krångligare än vad det faktiskt 
är. Många som testar det för första gången säger att de förvånas över hur 
lätta många av verktygen är att använda. I projektet lyckas vi bedriva 
samma verksamhet som tidigare tack vare digitala möten och vi är aldrig 
mer än ett par knapptryck ifrån varandra. Hör av er till oss så ser vi till 
att ni kommer igång på ett tryggt och smidigt sätt!



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


