
NYHETSBREV

Maj
2021



PROJEKTETS SLUTFAS

Efter tre och ett halvt år är det nu dags att påbörja projektets avslutning. 

För oss som arbetar och har arbetat i projektet har detta varit en resa på många sätt. 
Förväntningar vi hade som ofta visade sig vara felaktiga har nu blivit viktiga lärdomar, 
förväntningar som infriades har blivit till resultat i de mål vi satte upp när projektet 
startades. Vi har överraskats av resultat vi inte alls kunnat föreställa oss och vi har lärt 
oss mycket av våra deltagande företag. 

Att driva ett ESF projekt för första gången i en sådan här omfattning är i sig en stor 
erfarenhet. Vi har fått insyn i socialfondens arbete och är väldigt stolta över att få vara 
en del av detta viktiga arbete. Nu är det dags för oss att utvärdera, dokumentera och 
föra våra erfarenheter och kunskaper vidare. 

Den pågående pandemin har tvingat oss i projektet att digitalisera vårt arbete i en 
omfattning som annars aldrig skulle skett. Det har påverkat arbetet men har också lärt 
oss styrkorna och svagheterna med ett sådant arbetssätt. Projektet kommer producera 
en slutrapport av traditionellt snitt men vi kommer även att göra våra erfarenheter 
tillgängliga i form av digital media. 

Finalen, vår slutkonferens, kommer att visas online från en studio med en mindre 
publik. Där ska vi knyta ihop säcken och presentera alla viktiga delar av projektet som 
också kommer finnas möjlighet att fördjupa sig i vid senare tillfällen. Vid sidan om 
den traditionella slutrapporten kommer vi vid vår slutkonferens även presentera vår 
digitala slutrapport.

Projektet har en utbildning som kommer rulla fram till och med november senast, 
vår utbildning i organisationsutveckling. Utöver den är allt arbete vi gör fokuserat på 
material till vår digitala slutkonferens. Det är ett spännande arbete vi kommer göra 
tillsammans med produktionsbolaget Nine Yards, ett arbete som redan har startat.

Under hösten kommer vi spela in filmer, göra poddar, ha diskussionspaneler och bygga 
upp en digital plattform som kommer göra projektets arbete tillgängligt för alla som vill 
ta del av våra erfarenheter och resultat. Vi ser fram emot att göra det här tillsammans 
med er!



ORGANISATIONSUTVECKLING
Ta chansen att komma igång eller få hjälp med ert interna förbättringsarbete.  Vi 
välkomnar nu anmälningar till vår nästa varmt omtalade utbildning i organisations-
utveckling den 21:a juni!

Organisationsutbildningen skapar möjligheter att sätta gemensamma mål som är 
tydliga för alla i företaget. Med tydliga mål blir det lättare att kartlägga vilka behov 
och förbättringsmöjligheter som finns och gör det enklare att tillsammans skapa en 
plan som ligger i linje med hur företaget behöver utvecklas för att nå både korta och 
långsiktiga mål och förbättra företagets resultat.

Har ni redan gått den grundläggande utbildningen och vill fortsätta er resa så finns 
möjlighet företagsanpassad fördjupningsutbildning!

Organisationsutveckling
21:a juni, 9.00 - 17.00

Digitalt

Alla tjänar på att arbeta 
tillsammans, det är ju ”sen 

gammalt”. Men här utgår man 
från fakta för att bevisa och 

konkretisera hur.

” ”

Ledarskapskonsult

Det som absolut fastnade 
var alla regler och pålagor vi 

lägger på våra småföretagare 
och att det gör det svårare att 
göra rätt, vilket är något jag 

brottas med dagligen.

Ombudsman, Byggnads



SE SEMINARIET I EFTERHAND

Bild från paneldiskussion under En byggbransch för allas digitala seminarie i organisationsutveckling. I bild, från 
vänster ovan till höger: Marcus Nolfelt, Katarina Helling, Clara Åkesson, Linda Dahlin, Roger Johansson och Pål 
Nylander.

Missade du vårt lärorika seminarium i organisationsutveckling som anordnades 
den 15:e april? Isåfall kan du se det i efterhand på YouTube! Ta del av föreläsaren 
Marcus Nolfelt som pratar om varför så många små och medelstora företag i 
byggsektorn kämpar med utmaningar som berör tillväxt, lönsamhet, ledarskap, 
medarbetarengagemang och förbättringsarbete. Panelen, bestående av flera olika 
perspektiv, ger sedan sina analyser och reflektioner på föreläsningens innehåll 
och vad vi kan lära oss.

Se seminariet genom att klicka på den här länken! Alternativt kan du söka upp 
videon på YouTube med sökorden ”organisationsutveckling en byggbransch för 
alla”. Hör gärna av dig till oss efteråt med tankar eller reflektioner!

Missa inte heller chansen att anmäla er till nästa utbildning i organisations-
utveckling tillsammans med Marcus Nolfelt den 21:a juni! Har ni redan gått 
denna grundutbildning rekommenderar vi vår företagsanpassade fördjupnings-
utbildning!



PERSONALFÖRÄNDRINGAR

Från 1:a juli minskar projektgruppens storlek från fem till tre personer. Vår 
projektkoordinator, Jenny Starkenberg, återgår till att stärka Byggnads region 
Stockholm-Gotland och vår projektkommunikatör, Charlie Klang, fortsätter att 
driva frågor gällande social hållbarhet i byggbranschen genom egen verksamhet. I 
projektet arbetar vi nu med att fördela arbete och lära oss av varandra eftersom det 
för närvarande, på grund av projektets fokus under slutperioden, inte finns avsikt att 
ersätta med ny personal.

Har ni frågor eller funderingar till någon av Jenny eller Charlie så är ni varmt välkomna 
att ta kontakt med dem!

Det var en speciell tid när jag fick förmånen att börja 
arbeta i projektet men det har varit väldigt lärorikt. Jag 
tar med mig insikter som kommer vara användbara i 
mitt fortsatta arbete och liv. Jag vill därför rikta ett stort 
varmt tack till de personer jag arbetat nära med.

Jenny Starkenberg 
Projektkoordinator

Charlie Klang
Projektkommunikatör

Det har varit oerhört roligt att få arbeta i ett 
projekt som bidrar till att stärka filosofin bakom 
kompetensförsörjning i byggbranschen. Jag är evigt 
tacksam för alla lärdomar och insikter som uppstått 
under min tid i projektet och vill personligen uträcka 
ett stort tack till alla fantastiska personer jag haft nära 
dialog med.



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 olika normer i 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!



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


