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När projektet startade utgick vi från ett antal antaganden om brister i byggbranschen. 
Några av dessa antaganden har stämt väl överens med verkligheten vi mött medan andra 
har varit mindre träffsäkra. Utöver vad vi trodde vi visste, eller vad vi ville lära oss mer av, 
har vi dessutom överraskats av många lärdomar vi inte kunde föreställa oss innan projektet  
startade.

Exempel på några våra antaganden: 

• Jargongen är hård, macho och exkluderande
• Branschen är generellt dålig på kompetensutveckling
• Yrkesbeviset har en hög status
• Det finns vilja men saknas förmåga att utbilda övriga byggnadsarbetare till yrkesarbetare
• Små och medelstora bolag utsätts för en historiskt hög konkurrens och prispress

Under de år projektet varit verksamt har dessa antaganden, tillsammans med många andra, 
gett oss en mer nyanserad bild av branschen. Några antaganden har brustit, vissa har bestått 
fast fått en mer komplicerad förklaring och några kvarstår relativt oförändrade. Nya insikter 
har uppstått under arbetet och en av de större iakttagelser vi gjort är sambandet mellan 
bristen av ledarskap och svårigheten med att jobba med kompetensutveckling. 

Under 2021 kommer vi ta ett helhetsgrepp kring de många lärdomar vi fått under projektets 
gång. Vår avsikt är att under året fördjupa dialogen med våra deltagande företag och övriga 
intressenter i syfte att skapa en stabilare grund för fortsatt utveckling hos både företagen 
och Byggnads inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljö och digitalisering. Den intensiva 
utbildningsverksamhet som projektet bedrivit kommer framöver att trappas ner och vi 
kommer succesivt växla fokus till att skapa grogrund för fortsatt tillväxt och utveckling i de 
deltagande företagen bortom projektets slutdatum. 

Under året kommer därför en rad nya verksamheter implementeras i projektet. Vi kommer 
att arrangera olika seminarium, driva debatt, skapa poddar och kortare filmer. Alla med 
det gemensamma syftet att uppmärksamma och problematisera de olika hinder vi upplever 
hämmar branschens nödvändiga utveckling. Vi släpper inte fokus på kompetensutveckling, 
men vi lyfter blicken från utbildningar inom specifika områden till utbildningsinsatser som 
skall bana väg för ett långsiktigt framgångsrikt utvecklingsarbete.

PROJEKTETS SLUTÅR



DIGITALT SEMINARIUM

15:e april 2021 
kl. 13.00 - 15.45

Digitalt via Microsoft Teams

Vi människor gillar att få ändrade resultat men generellt sett är vi starkt emot att ändra våra beteenden trots 
att dessa båda hör ihop. Varför kämpar många små och medelstora företag i byggsektorn med så många 
utmaningar som rör tillväxt, lönsamhet, ledarskap, medarbetarengagemang eller förbättringsarbete? Hur 
fungerar samspelet mellan företag, samhälle och organisationer som Byggnads?

Vår föreläsare Marcus Nolfelt, företagsmentor och ledarskapscoach, har vigt sitt liv åt att arbeta med 
utvecklingen av små och medelstora bolag. Marcus har framgångsrikt arbetat med metoder som frigör 
potential hos ledare och medarbetare så att de kan bli mer i kontroll över sin egen framgång.

Välkommen att delta på ett spännande seminarium som kommer att väcka tankar och idéer samt bjuda in till 
reflektion och diskussion.

Föreläsningen avrundas med ett panelsamtal med inbjudna gäster: 

• Roger Johansson, Byggnads, Chef avtalsenheten.
• Pål Nylander, Fruängens golv AB, betongarbetare.
• Clara Åkesson, Enebybergs plåt AB, personal och projektledning.
• Mattias Eriksson, ENE Golv-AB, VD. 
• Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB, KMA- och personalfrågor.
• Marcus Nolfelt, HV-Consulting AB , företagsmentor och ledarskapscoach.

Sista anmälningsdag är 9:e april. Anmälan sker genom denna länk, eller kopiera denna adress: https://
simplesignup.se/event/178330

Organisations- och företagsutveckling
alla vill ha en förändring men ingen vill göra den

Se Marcus introduktion till organisationsutveckling på vår YouTube-kanal! Klicka på bilden eller kopiera 
följande länk https://youtu.be/gYTMsbCxKiY.



EN PLAN FÖR VAD SOM HÄNDER SEN

Projektet närmar sig som nämnt sitt slutskede. Vi vill nu se till att det arbete och de lärdomar vi fått 
under projektperioden lever vidare efter projektets slut. Framförallt vill vi kunna ge alla deltagande 
företag möjligheten att fortsätta växa inom kompetensförsörjning. Därför vill vi nu komma i kontakt 
med alla deltagande företag och föra samtala om hur vi bäst använder den sista tiden och lägger upp 
en plan för vad som händer när projektet är slut.

Alla företag har även möjlighet att hämta ut statistik som berör deltagande i projektet. Vi kan ge en 
överblick om vilka utbildningar ni gått på och hur många individer ni skickat - ett bra underlag för 
att kunna skapa en utbildningsplan som kan leva vidare när projektet är slut. Så se nu till att nyttja 
de resurser vi har i projektet som finns för er!

Vi hjälper er att ta fram en utbildningsplan!

Hör av er för att få statistik om ert 
deltagande i projektet

KOSTNADSFRIA UTBILDNINGAR
Vi vill påminna om mängden kostnadsfria utbildningar vi kan erbjuda i projektet. Många av dessa är 
både framtagna och utförs av oss själva i samråd med ert företag. Det är en möjlighet för er att få en 
skräddarsydd utbildning eller workshop efter de behov ni ser, eller inte ser, i företaget.

• Rå men hjärtlig - språk och jargong i byggbranschen

Hur vi pratar och beter oss påverkar oss och vår arbetsmiljö både socialt och fysiskt. Här för vi samtal om exempel 
från byggbranschen, vad lagen säger och hur vi skapar en arbetsmiljö där alla känner sig trygga, trivs och får bästa 
förutsättningarna att utföra sitt jobb.

• Lag, avtal och samverkan

Detta seminarium styrs utifrån deltagarna och deras tankar eller funderingar. Vi representerar Byggnads och vill 
diskutera hur kan utveckla vår samverkan tillsammans med er för att skapa förutsättningar för en sund och trivsam 
byggbransch. Exempel på innehåll kan beröra MBL, LAS, lösen, utvecklingsavtalet och lönenivåer.

• Jämställdhet och jämlikhet - normer i byggbranschen

Ökad jämställdhet och inkludering har länge stått högt på agendan i byggbranschen. Men vad innebär arbetet, varför 
behövs jämställdhet, vad är det egentligen och vad kan vi göra för att uppnå förändring? Vi känner ofta till målet men 
sällan vilket utförande som krävs för att nå dit. Denna workshop syftar till att beröra normer och strukturer som ligger 
till grund för exkludering och diskriminering i byggbranschen. Innehållet bjuder in till både samtal och reflektion där 
deltagare efteråt själva kommer känna en stark vilja att förändra byggbranschen.

Dessa utbildningar är kostnadsfria och belastar inte företagets utbildningspott. Hör av er till oss 
med era idéer, vi är öppna för samtal kring de behov ni har. Passa på att nyttja projektets resurser 
innan det är för sent!
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