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BYGGKURAGE
HUR SKAPAR VI EN JÄMSTÄLLD BYGGBRANSCH?

Den 21:a januari 2021 arrangerade vi ett digitalt seminarium om Byggkurage, en 
metod och ett verktyg som visats vara användbart för att motarbeta machokultur i 
byggbranschen och få byggnadsarbetare att må bättre både i jobbet och utanför.

Inbjudna att föreläsa var Sonja Larsson och Linus Larsson från företaget Erik Larsson 
Bygg. Sonja, HR- och arbetsmiljöansvarig, berättade om deras resa i företaget och hur 
de lyckats arbeta med omtanke för att bemöta machokultur, samt vilka incitiment det 
finns för ett byggföretag att prioritera jämställdhet och välmående bland anställda. 
Linus, plattsättare och skyddsombud, förklarade hur han själv varit påverkad av 
machokultur och negativt inställd till förändring, men även vad som slutligen fick 
honom att inse att en förändring gynnar alla.

Vi är glada att ha lyckats samla över 100 personer att delta på seminariet vilket vi ser 
visar på både en stor nyfikenhet och en vilja att förändra.

Hela seminariet finns inspelat och är tillgängligt på vår hemsida!

Bild från seminariet där Linus Larsson, plattsättare och skyddsombud, berättar om vilka förväntningar 
som finns på honom som man i byggbranschen och hur dessa normer skapar machokultur.



”

”

”Om alla tänker ett steg längre innan man 
drar det där skämtet på någon annans 
bekostnad kan detta leda till en mycket 

bättre arbetsplats med välmående personal, 
men alla måste bidra.”

Bostadssäljare 1

REFLEKTIONER FRÅN SEMINARIET

Skulle du införa Byggkurage, om du själv fick 
bestämma?

”Absolut, men jag tror det är viktigt att 
företaget utbildar och verkligen visar på att 

det menar allvar.”

Bostadssäljare 2

Hur motsvarade seminariet dina förväntningar?

”Bättre än förväntat. Att det skulle vara riktigt bra och inspirerande förstod jag men 
det även skulle beröra så djupt hade jag inte förväntat mig. Sonja och Linus levererade 

både på det konkreta och emotionella planet.”

Kan du komma att använda innehållet av seminariet?

”Vi kommer att inleda ett eget arbete i bolaget för att förändra machokulturen och 
detta är definitivt en inspiration för oss i projektet, där jag personligen är en del av det. 

Jag gillar hur de vågar blotta sina brister, det tar jag med mig.”

Kommunikations- och marknadsansvarig

Vad är det främsta du tar med dig från 
seminariet?

”Något som fastnade för mig var synen på 
sjukfrånvaro, att höga siffror också kan 

vara något positivt. Så hade jag aldrig tänkt 
tidigare.”

Ombudsman 1

Hur kan du komma att använda innehållet av seminariet?

”Eftersom jag är ute och träffar många företag och byggnadsarbetare så 
har jag möjligheten att ställa frågan hur läget är på arbetsplatserna. Ingen 
ska behöva känna sig utanför, utsatt eller udda. Öka förståelsen för andra 

åsikter än min egen.”

Ombudsman 2

Kan du komma att använda innehållet av 
seminariet?

”Absolut, detta är en del som vi vill arbeta 
fokuserat med under 2021 och materialet 

kommer komma väl till användning i forum/
workshops och liknande.”

HR-chef



LEDARSKAPSUTBILDNING

Bild tagen av FA-Kurs. Så här kan det se ut på andra sidan skärmen under en ledarskapsutbildning. 
I bild syns föreläsarna Paul Meyer och Madeleine Gyllenpalm.

Just nu pågår en digital ledarskapsutbildning tillsammans med ett av projektets 
deltagande företag, Sehed Tresson AB. Företaget uttryckte under sommaren 2020 
ett intresse för att boka flera deltagare på ledarskapsutbildning, och i samråd med 
projektet beslutade vi att arrangera en företagsförlagd utbildning. Nu ser vi äntligen 
all planering sättas i bruk och genom att boka företagsförlagd utbildning så har Sehed 
Tresson AB haft möjligheten att, tillsammans med utbiladren FA-Kurs, företags-
anpassa utbildningen så att den passar dem och deras behov.

Att ledarskapsutbildningen är över 4 dagar kan göra det svårt att få utbildningen att 
passa med resten av planeringen. Men eftersom utbildningen är företagsförlagd kunde 
vi sprida ut kurstillfällen med flera dagars mellanrum. Deltagare kan även sprida ut 
sig, där några sitter på något av deras kontor och andra sitter hemifrån. Det är en av 
många fördelar att arrangera företagsförlagda utbildningar!

Vi välkomnar och uppmuntrar fler företag att arrangera företagsförlagda utbildningar, 
hör av er till oss om era behov! Har ni inte tillräckligt med deltagare att skicka så 
välkomnar vi givetsvis också att boka upp sig på våra öppna utbildningar.



Den 9:e mars arrangerar projektet sin första utbildning i Tillståndsansvarig sedan 
genomförd upphandling. Här vill vi kort presentera vad detta är för utbildning.

Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten® är en påbyggnadsutbildning för dig som 
redan genomgått Brandskyddsföreningen behörighetsutbildningen Heta Arbeten® 
och som agerar tillståndsansvarig, beställare, samordningsansvarig, Bas-U eller 
behöver fördjupad kunskap om brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig 
arbetsplats. 

Att fatta rätt beslut under riskbedömningen kan vara svårt. För att stärka din 
roll som tillståndsansvarig finns denna fördjupade utbildningen –  Fördjupning 
tillståndsansvar Heta Arbeten®. Utbildningen ger dig som tillståndsansvarig utökade 
kunskaper som stärker din kompetens och ger dig en större möjlighet att göra rätt 
riskbedömning och ger dig ökad trygghet i din roll. Här får du fördjupade kunskaper 
inom lagar, arbetsmiljö och försäkringar som reglerar hur du genomför brandfarliga 
heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Utbildningen ger också utökade kunskaper om 
säkerhetsreglerna Heta Arbeten® och insyn i flera skadefall och kunskap om vilka 
konsekvenser som kan uppstå.

Förkunskaper
Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten® är en påbyggnadsutbildning för den som 
redan genomgått Brandskyddsföreningens Behörighetsutbildning Heta Arbeten®. 
Som förkunskap krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.

Certifiering
Utbildningen avslutas med ett certifieringstest som tillhandahålls av 
Brandskyddsföreningen. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på 
certifieringstest erhåller deltagaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på genomgången 
utbildning – ett certifikat.

Innehåll
Utbildningen är 1 heldag som genomförs på distans eller som fysisk utbildning. 
 · Kort repetition om Heta Arbeten®
 · Praktiska moment kring bland annat tillståndsgivning och riskbedömning
 · Fördjupad kunskap om lagar, arbetsmiljö och försäkring
 · Delegering
 · Modeller för riskbedömning
 · Certifiering

TILLSTÅNDSANSVARIG
Fördjupning i Heta Arbeten



Unika individer: 56
Kursdeltagare: 60

Kurser: 6
Kurstimmar: 854

November & December 2020

STATISTIK

Statistiken från november och december ser 
oroliga ut på nära syn men inte främmande 
utläst från våra tidigare år. Oktober var en 
månad med många utbildningar och högt 
antal deltagare vilket har varit svårt att 
följa upp. Vi ser en tendens att december 
månad är en mindre önskvärd månad att 
skicka personal på utbildning.

Året 2021 drar däremot igång med en rad 
olika utbildningar och vi väntar oss att 
ligga på ett stabilt deltagarantal under 
våren. Delvis för att våra rutiner och våra 
digitala system idag är på plats och vi 
enklare kan hålla en jämn nivå av antalet 
utbildningar.
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Arbetsledande kompetens

Entreprenadjuridik fördjupning

Office-fördjupning Excel

Heta arbeten

Office-fördjupning Word

Office-fördjupning OneNote
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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.

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Februari

4/2 - 5/2    Entreprenadjuridik (AB04)
8/2     Office-fördjupning (Word)
11/2 - 12/2   Entreprenadjuridik (ABT06)
18/2     Office-fördjupning (Excel)
19/2     Miljösystem och energieffektivt    
     byggande
24/2     Organisationsutbildning 
24/2     Office-fördjupning (OneNote)
26/2     Heta Arbeten (fullbokad)

Mars

9/3     Tillståndsansvarig (Heta Arbeten)
10/3 - 11/3   BAS U och BAS P
23/3 - 26/3   Ledarskapsutbildning
30/3    Heta Arbeten (fullbokad)

April

15/4 - 16/4   Entreprenadjuridik fördjupning
21/4 - 23/4   Arbetsledande kompetens
27/4     Heta Arbeten

2021
Varje utbilding hålls digitalt



Har ni anställda som vill gå någon av dessa utbildningar? Nyttja er utbildningspott 
och ge dem chansen att öka sin kompetens och känna sig trygga i sina yrkesroller.

Kontakta enbyggbranschforalla@byggnads.se och berätta vad ni behöver!

TILLGÄNGLIGA 
UTBILDNINGAR

Arbete på väg 1 & 2

Arbetsledande kompetens

Arbetsmiljö - introduktion

BAS U & P

Betongklass 1 & 2

Elektrosvets

Energieffektivt byggande & 
miljösystem

Entreprenadjuridik 
(AB04, ABT06, fördjupning)

Fallskydd

Heta Arbeten

Jämställdhet och 
likabehandling

Lag, avtal och samverkan

Ledarskapsutbildning

Liftutbildning 
(grund & repetition)

MTK Anvisningar

MTK Montage & Brand

Office-paketet 
(grund & fördjupning)

Organisationsutbildning

Ritningsläsning

Stumsvets

Ställningsutbildning (2-9m)

Säkra lyft

Språk & jargong

Tillståndsansvarig



KORTISAR

Projektet går nu ut med avsikt att upphandla ett produktionsbolag för att ta fram en 
introduktionsvideo som kan visas på våra utbildningar. Vår ambition är att lägga mer 
fokus på media och kommunikation under det sista året av projektet. Därför har vi 
mycket gott som väntar er!

Sedan 14:e januari har Brandskyddsföreningen tecknat avtal med ID06. Framöver så 
kommer därför alla som deltar på Heta Arbeten och Tillståndsansvarig att få intyg 
överfört till ID06 automatiskt. Tidigare gjordes detta enbart vid extra avgift.

Nyfiken på hur mycket pengar ni har kvar att förbruka i ert företag? Eller fundersam om 
hur ni ska lägga upp året för att bäst nyttja projektet? Hör av er till oss så kan vi hjälpa 
er och besvara alla dessa frågor. Vi hjälper gärna till att lägga upp en utbildningsplan 
och bistå med den kompetens ni känner att ni kan stärkas med. Låt inte pandemin 
komma i vägen för er kompetensförsörjning, vi kör allt digitalt!



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

Jenny Starkenberg 
Projektkoordinator

Jörgen Landeborn
Projektmedarbetare

Charlie Klang
Projektkommunikatör


