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Hög säkerhet inom byggbranschen är viktigt eftersom 
det ofta innebär svåra och tunga arbetsuppgifter. Varje 
olycka som sker är en olycka för mycket. Det pågår många 
bra säkerhetsprojekt i företagen, men särskilt mindre fö
retag efterfrågar stöd och rådgivning för att jobba bätt
re med säkerhetsfrågor. Därför avsätter Sveriges Bygg
industrier 50 miljoner kronor för detta under en femårs
period i ett särskilt riktat projekt ”En säker arbetsplats” 
där även Byggnads deltar. Ingen ska behöva vara rädd för 
att gå till jobbet och det måste bli en självklarhet att tän
ka säkerhet i alla lägen.

Vi är också överens om att det behövs fler inspektioner 
och fler uppföljningar av Arbetsmiljöverket för att säker
ställa att alla arbetsplatser följer de lagar och regler som 
gäller för arbetsmiljö och säkerhet i Sverige.

Byggbranschen är mer utsatt för svartarbete än många 
andra delar av det privata näringslivet. Enligt Skattever
ket kostar svartarbete oss skattebetalare över 60 miljar
der kronor varje år. Vår bedömning är att cirka 10 miljar
der av dessa finns i byggbranschen. Detta vill vi göra nå
gonting åt. Vi är mycket oroade av att ohederlighet och 
svartarbete sätter konkurrensen ur spel för ärliga bygg
företag som försöker göra rätt för sig. 

Under en längre tid har vi jobbat aktivt för mer ordning 
och reda. Vi har till exempel tagit fram ett system med 
specifika idkort (ID06) för alla som befinner sig på en 
byggarbetsplats. Vi vill också ha närvaroliggare på alla 
byggen. Som vi ser det behöver detta även kompletteras 
med en enkel månadsrapportering till Skatteverket, som 
visar vilka anställda som har utfört arbete och hur myck
et de har arbetat varje månad.

Det handlar inte om krångliga rapporter utan om några 
få enkla uppgifter som ändå skickas till Skatteverket en 
gång per år. Vi har testat metoden med förenklad månads
rapportering och närvaroliggare i projekt som vi kallar 
”Rena byggen”. Dessa har genomförts i Nacka, Göteborg 
och Luleå. Utvärderingen av Nacka visade lyckade resul
tat. De andra pågår fortfarande. 

Sveriges Byggindustrier har tagit fram en uppfö
randekod med etikutbildningar för medlemmarna. Det 
pågår även ett partsgemensamt arbete att inom avtalets 
ramar skapa regler som försvårar verksamheten för ose
riösa företag.

Byggbranschen är en mansdominerad och traditionell 
bransch med mycket machoattityd. Detta jobbar vi med 
att motverka på flera sätt. Vi pratar med eleverna på ut
bildningarna, vi jobbar med attityderna på arbetsplatser
na och vi väcker frågan i media. Exempel på detta är att 
vi i Byggnads under hösten lanserar en satsning för li
kabehandling och ökad tolerans på arbetsplatserna och 
att vi i Sveriges Byggindustrier tillsammans med Bygg
cheferna kommer att bjuda in hela branschen till samtal 
kring hur vi ska komma åt machokulturen i branschen. 

Det är väldigt viktigt att vi fortsätter att locka alla män
niskor till vår bransch och att vi ser till att alla trivs –
för alla behövs. Vi står inför stora utmaningar och kom
mer att behöva utvecklas både i antal personer och för 
att förnya och förbättra branschen som måste se ut som 
samhället i stort.

Så här vill vi ha det i vår bransch; alla är välkomna och 
alla trivs, vi har inga dödsolyckor, inget svartarbete och 
inga kriminella företag. Då får vi också många ungdomar 
som vill jobba med oss och vi säkrar en framtida utveck
ling av samhället. Låter det omöjligt? Det tror inte vi.

Produktion: Insert Media
Form: UNiT

Tryck: Pressgrannar
Omslagsfoto: Rikkard Häggbom

För information om kundtidningar kontakta: 
Patric Salmonsson, 018-478 10 73
patric.salmonsson@insert-media.se E N  D E L  A V  M E D I E H U S E T  U N T

Anders Ragnarsson, Sveriges Byggindustrier Uppsala

Bengt Westman, Byggnads Mälardalen

Innehållet i denna bilaga har tagits fram i samarbete mellan BBIS och Insert Media.

Så får vi
världens

bästa
byggbransch

Alla dödsolyckor ska bort 
och svartarbete ska
stoppas. Vi behöver också 
en större mångfald i bran-
schen. Det är de viktigaste 
gemensamma målen som 
Sveriges Byggindustrier 
och Byggnads arbetar för.  
Byggbranschen ska vara 
en bransch att trivas i och 
vara stolt över.

• Sveriges Byggindustrier, BI, är byggindustrins 
bransch- och arbetsgivarorganisation med 
cirka 3 200 medlemsföretag. 

• Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Bygg-
nads, organiserar 100 000 arbetstagare inom 
bygg- och anläggningssektorn.

Kort om
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Åtråvärda glasmiljöer

Glasets möjligheter är fantastiska. Det skänker oss ljuset men kan även användas som 
inredning och för att förlänga sommaren. Vi på Ryds är verkliga mästare inom området. 
Riktiga glasmästare!

Verkstadsgatan 10   •   018-69 10 40   •   Uppsala   •   www.rydsglas.se

Vinterpriser på arbeten som 
utförs mellan 1/1 - 31/3 2014!
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Affärsområdeschef bygg: Per Almgren, 076-823 2313 Affärsområdeschef anläggning: Crister Isaksson, 070-826 2026 

Sh bygg är ett av Sveriges äldsta, familjeägda entreprenadföretag och fyller 90 år i år. Vi är 
experter på allt från enklare sten- och anläggningsuppdrag till avancerade kajkonstruktioner 
under vatten samt ROT och nybyggnation. 

Vi har byggt framtid i 90 år

Öregrund Bygg AB    Info@oregrundbygg.se 

Gammelbyn 19      www.oregrundbygg.se 

742 92 Östhammar   0173-314 50/018-26 50 980 

Erat Hemmalag utför en hel del! 

 

-Stamrenoveringar  -Takrenoveringar 

-Säkerhetsdörrar  -Fönsterbyten 

-Badrum    -Kök 

-Uterum    -Bryggor 

-Betonghåltagning  -Brokkning 

-Om & Tillbyggnader -Altaner 

 

Och mycket mera! 

UPPSALA · GÄVLE · VÄSTERÅS

Bolandsgatan 12, Uppsala · 018-14 94 90 · www.maskinochverktyg.se

UPPSALAS BREDASTE

SORTIMENT AV

ELMASKINER FÖR PROFFS!
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SLUTSPELaT FÖr 
MaCHOKULTUrEn

”Byggbranschen lider av en 
machokultur som skräm
mer bort kompetenta män
niskor”, skrev Ola Månsson, 
vd Sveriges Byggindustri
er, i en debattartikel i som
ras. Texten var en reaktion 
på årets Byggchefsbarome
ter, en undersökning bland 
chefer i bygg och fastig
hetsbranschen.  

En majoritet av de som 
svarat anser att arbetsmil
jön i byggbranschen känne
tecknas av grabbig attityd 
och tufft arbetsklimat. Var
annan att det finns en in
ställning i branschen att 
kvinnor inte lämpar sig 

lika bra som män i bygg
branschen och att kvinnor 
inte får samma karriärsmöj
ligheter som män. Även ho
mosexuella behandlas med 
fördomar, visar undersök
ningen. 

Värdefull kompetens
Samtidigt som Byggchefs
barometern belyser den allt 
annat än attraktiva vardag 
många kvinnliga byggarbe
tare möter, arbetar Sveriges 
Byggnadsarbetareförbund 
och Sveriges Byggindustri
er sedan länge för att få fler 
kvinnor att välja byggyrken. 

– När kvinnor ratar bran

Machokulturen frodas fortfarande 
i svenska byggbodar, visar en färsk 
undersökning. Nu har både fack och 
arbetsgivarorganisationer fått nog. 

– När kvinnor ratar branschen går vi 
miste om värdefull kompetens, säger 
Lars Tullstedt. 

PROFFSBYGGARNA
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Visst möter jag 
dåliga attityder 
ibland.

Madeleine Jansson

schen går vi miste om vär
defull kompetens. Visst kla
rar byggbranschen rekryte
ra nya medarbetare även om 
det bara är män som söker 
jobben. Men vi vill att de 
bästa ska jobba för oss och 
då behöver vi en blandning 
av män och kvinnor, säger 
Lars Tullstedt, expert på 
kompetensförsörjning på 
Sveriges Byggindustrier. 

Nyligen inledde BYN, 
Byggnadsindustrins yr
kesnämnd, ett djupgåen
de mångfaldsprojekt som 
bland annat ska studera 
varför så få kvinnor söker 
sig till hantverksyrkena i 
byggbranschen.

– Kanske behövs det för
ändringar i utbildningarna 
för att locka fler kvinnor. 
Hur kan vi till exempel göra 
bygg och anläggningspro
grammet mer intressant för 
tjejer? säger Lars Tullstedt.

Bra stämning på skolan
Eva Johansson är bygglära

re på Bolandskolan i Upp
sala. Hon har själv jobbat 
som plattsättare och upp
levde alltid att kollegorna 
uppskattade att ha henne 
med på byggena. Hon tror 
att det pågående genera
tionsskiftet rensar ut bland 
förlegade attityder. 

– På skolan har vi jätte
bra stämning. Det är fort
farande få tjejer, men här 
respekterar killar och tje
jer varandra, säger hon.  

Eva Johansson berättar 
att det kommer mycket tje
jer till skolans monter på 
exempelvis gymnasiemäs
sorna. 

– Det märks på deras frå
gor att de är intresserade av 
byggutbildningarna. Men få 
väljer att söka. Det är synd. 
För det är bra jobb vi utbil
dar till, med bra betalt och 
sjysta arbetsvillkor. 

I år tog Bolandskolan 
bara in 4 tjejer av över 70 
elever.  

– Vi måste bli bättre på 

att berätta att många bygg
yrken passar kvinnor minst 
lika bra som män. Maskin
förare är till exempel ett 
precisionsyrke som kräver 
försiktighet och stor simult
anförmåga. Vilket väl är en 
av de stereotypa bilderna av 
vad kvinnor är bra på, eller 
hur? Själv trivdes jag jätte
bra som plattsättare, säger 
Eva Johansson. 

Saknar högskole-
behörigheten
Lars Tullstedt är delvis kri
tisk till utformningen av 
gymnasieskolans nya yr
kesutbildningar. 

– Vi såg direkt en ned
gång av antalet tjejer på 
byggprogrammen när man 
slopade högskolebehörig
het. Det är sorgligt. I rea
liteten finns möjligheten 
att läsa in högskolebehö



Madeleine Jansson, 27, började som målare för sex år sedan, efter att ha gått utbildningen på CLL Komvux. 
– Jag trivs jättebra. Det är ett varierat jobb och jag träffar mycket olika människor. På somrarna jobbar vi ofta ute och vintrarna är vi inne, det har sin charm, säger hon. 
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Högst andel kvinnliga hantverkare finns det bland målarna. Där har andelen kvinnor 
fyrdubblats mellan 2000 och 2010. År 2012 var en av fyra målarlärlingar kvinna. 

Stångjärnsgatan 8 | 753 23 Uppsala | 018-13 90 30
info@bygginrede.se | www.bygginrede.se 

32  | LUCKOR MED INFÄLLDA GREPP

LINE Ek svartbets  |  LuckA: Line ek svartbets är en slät lucka med liggande faner 
och grepplist. BÄnkSkIVA: kompositsten 12 mm Beige Duna. DISkBÄnk: Intra 
Quadra 500TH. fLÄkTkåPA: Integrata vägg 600, Thermex. VITVArOr: Electrolux 
InrEDnIngSHöJD: 1972 mm (L-höjd). STÄnkSkyDD: kompositsten 12 mm Beige 
Duna. gOLV: London Eight, Bolon.

   köket finns i 17 färger och i olika träutföranden. Se sid 182-183.

Specialgrossisten för byggnadssnickerier
På Team Bygginrede säljer vi Ballingslöv kök till privatkunder och bygg-
företag. Vår grundidé är att hjälpa till, inte bara när produkt ska väljas, 
utan även under resans gång. Som kund hos oss får du alltid ta del av 
vår kunskap och vårt engagemang - från första mötet till sista skruven.

Projektproffsen i Mälardalen
Vi kan:

Kök • Fönster  • Dörrar 
Entrépartier i trä, stål och aluminium

Vad du än ska göra – kolla med oss först!
Vi har ett eget lager där vi specialtillverkar snickerier efter kundens
önskemål. Varje uppdrag är unikt och vår fi losofi  är att ingenting är omöjligt.

Var tredje kvinna
bland högutbildade 
Byggindustrin sysselsatte 2012 runt 312 000 personer.
• Andelen kvinnor är åtta procent.
• Flest kvinnor är det på tjänster som kräver högre utbildning. Bland an-
ställda med eftergymnasial utbildning på minst tre år är andelen kvinnor 
högst, 30 procent år 2010.

Källa: Sveriges Byggindustrier (TT)

Kan utbildning-
arna förändras 
för att locka 
fler tjejer?
LarsTullstedt, expert på 
kompetensförsörjning 
på Sveriges Bygg-
industrier.

Mattläggning
Det är viktigt att välja rätt golv för rätt ändamål.
Vi utför mattläggningar i alla material såsom plast, 
linoleum och textil från ledande mattleverantörer.

Golvslipning
Ett trägolv sprider såväl skönhet som harmoni.
Med våra golvslipningstjänster får golvet ett nytt liv.

Rubanksgatan 8, 741 71 Knivsta
info@k360.se  ∞  018-34 91 34
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righet kvar. Skolorna mås
te bli bättra på att informe
ra om det. 

Han tror också att fler 
kvinnor skulle välja hant
verksyrken om det var lätta
re att yrkesutbilda sig även 
efter gymnasiet, en möjlig
het som idag är begränsad.

Flest blir målare
Andel kvinnor är låg i hela 
byggbranschen. Mest har 
den ökat på mellanchefsnivå.

– På byggingenjörsut

bildningarna är det idag en 
hög andel kvinnor jämfört 
med andra ingenjörsutbild
ningar, säger Lars Tullstedt. 

Bland hantverksyrkena 
är det målare som lockar 
flest kvinnor. 

Michael Mattson, vd 
Sandå Måleri i Uppsala tror 
att kvinnliga förebilder på 
tv har fått fler kvinnor att 
bli målare. Han nämner Su
sanne ”Susie” Bäckström i 
Arga snickaren, som till var
dags arbetar på Sandå Må

leri i Norrtälje. 
– Vi anställer gärna tje

jer. De är skickliga måla
re och har ofta bra relation 
till kunderna, säger Micha
el Mattson. 

Förändring senaste åren
När det gäller machokul
turen tycker han att myck
et har förändrats de senaste 
15 åren. Delvis beror det på 
att det har blivit vanligare 
med kvinnor på arbetsplat
serna. Men debatten i sam

hället i stort spelar troligt
vis också in. 

– Idag är det sällan någon 
som tappar huvudet när det 
kommer in en tjej i grup
pen. Men visst händer det. 
Då är det viktigt att man 
som chef säger ifrån med 
en gång. 

Tillbaka på Sveriges Bygg-
industrier: Är inte killar 
bättre lämpade, rent fy-
siskt, för vissa byggyr-
ken? 

– Det argumentet köper jag 
inte. I den mån vissa yrken 
fortfarande är för tunga får 
vi utveckla arbetsmiljön så 
att den passar både män 
och kvinnor. Det skulle alla 
vinna på, säger han.

Susie i Arga 
snickaren är en 
förebild. 

Michael Mattson,
vd Sandå Måleri

”Få tjejer söker. Det är synd. För det är bra jobb vi
utbildar till, bra betalt och sjysta arbetsvillkor.”
eva Johansson, Bolandskolan.

Vissa moment är tunga, exempelvis att spackla eller måla tak. 
– Jag märker direkt när jag inte tränar på fritiden, säger Madeleine Jansson, målare på Sandå Måleri. Hon och kollegan Helena har arbetat mycket tillsammans de senaste åren. 

Text Marie-Louise Olsen
Foto Rikkard Häggbom

88
procent tycker branschen 
är ojämlik. I en webbenkät 
som Byggcheferna skick-
ade ut till kvinnliga bygg-
arbetare sommaren 2013 
uppgav 88 procent av de 
800 kvinnor som svarade 
att de upplever bygg-
branschen som ojämlik.
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BanBryTarEn
Kändispris lyfter kvinnliga hantverkare

I mer än tio år har Isabelle 
McAllister jobbat med de
sign, inredning, renovering 
och annat som har med byg
gen att göra. Ofta för tv. Hon 
har varit på otaliga byggar
betsplatser.

– Tjejer i byggbranschen 
berättar för mig hur de blir 
behandlade. Allt från trött
samma pikar om att de inte 
orkar lika mycket som en 
kille, till rena sexuella tra
kasserier. Jag har hört om 
lärare på byggprogram som 
sagt att tjejer inte har något 
där att göra och män som 
kallat tjejer för slampor un
der lärlingstiden. Och jag 
blir så ledsen. Varför ska 
tjejer avstå från byggbran
schen på grund av fördomar 
och förlegade inställningar, 
när det är så himla roliga 
jobb? säger Isabelle McAl
lister och tillägger:

– Jag träffar många män 
som också tycker att jar
gongen på byggena är job
big. De vill ha fler kvinnli
ga kollegor, men det är inte 
alltid lätt att säga till de an
dra i byggboden.  

Prata om det 
För tre år sedan instiftade 
Isabelle McAllister Isabel
lestipendiet, Sveriges för
sta pris för kvinnliga hant
verkare. 

– Stipendiet i sig föränd
rar inget, men det är ett sätt 
att lyfta fram hur otroligt 
duktiga kvinnliga hantver
kare det finns och förhopp
ningsvis få folk att prata om 
problemen med fördomar 
och trakasserier mot kvin
nor i byggbranschen. Sol 
Ottosson, året stipendiat, 
är en helt underbar före
bild. Hon har banat väg för 

många kvinnor i branschen, 
säger Isabelle McAllister. 

Själv är inte Isabelle 
McAllister utbildad hant
verkare. 

– Det slog mig aldrig att 
jag ens kunde gå en byggut
bildning. Visst är det tråkigt 
att många tjejer fortfarande 
tänker så?  

Isabellestipendiet delas 
ut i samarbete med en rad 
organisationer, bland an
nat Rättviseförmedlingen 
och Svenska Byggnadsar
betareförbundet. 

Isabelle McAllister tröttnade på att 
bara lyssna när tjejer i byggbran-
schen berättade om allt från elaka 
pikar till rena trakasserier. 

Varför ska tje-
jer avstå från 
byggbran-
schen, när det 
är så himla 
roliga jobb.
Isabelle McAllister

“2013 års Isabelle-
stipendiat har 
med stor kunskap, 
ödmjukhet och en 
osviklig envishet följt 
sina drömmar och på 
så sätt banat väg för 
många kvinnor inom 
den traditionella och 
mansdominerade 
byggbranschen. Sol 
Ottosson är en sann 
förebild som genom 
att starta nätverk 
och utbildningar 
har gett hantverks-
arbetande tjejer en 
avgörande bas att 
växa på som yrkes-
människor. ”

Juryns 
moti
vering

– Jag tänkte att ett stipendium som lyfter fram duktiga kvinnliga hantverkare också borde kunna skapa debatt om kvinnors ställning i branschen, säger Isabelle McAllister. 

Du jobbar just nu som 
ställningsbyggare på en 
oljeplattform på Nord-
sjön. Bland det tuffaste 
man kan göra som ställ-
ningsbyggare. Hur är det?
– Det är fantastiskt. Jag har 
drömt om att jobba på en ol
jeplattform sen jag blev ställ
ningsbyggare för snart 20 år 
sedan. Det blåser och är då
ligt väder ibland, men för 
mig är havet otrolig frihet. 

Vad har Isabellestipendi-
et betytt för dig?
– Det var som att få en Os

car. Jag har alltid jobbat för 
att få in fler tjejer i bygg
branschen och jag märker 
att uppmärksamheten ef
ter priset har gjort det lätt
tare att nå ut. 

Vad har du för tips till tje-
jer som vill börja i bygg-
branschen?
– Utbilda dig. Utbildning 
och yrkesbevis väger tungt 
i byggbranschen. Inte minst 
yrkesbeviset visar att man 
kan sitt jobb. Och håll ut. 
De första fem åren tyckte 
jag att det var tufft att vara 
tjej. Men nu när jag är eta
blerad i branschen är det 
sällan någon som ifråga
sätter min kompetens. Här 
på plattformen har jag inga 
problem, för alla vet att de 
som jobbar här, oavsett kön, 
är de bästa i branschen. 

 
Läs mer om Sol Ottosson 

på www.solottosson.se. El
ler gå med i hennes nät
verk för ställningsbyggare 
på Face book. 

Text Marie-Louise Olsen

Hej Sol
Ottosson
– Grattis till
Isabellestipendiet 
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Byggnads har i flera år dri
vit kampanjen Stoppa ra
sismen på svenska gymna
sieskolor, bland annat till
sammans med Stiftelsen 
Expo. Genom föreläsning
ar på exempelvis byggpro
grammen vill man mins
ka rasism och intolerans. 
Ett samarbete som verkar 
fungerat bra. 

När Byggnads nu i höst 
lanserade en satsning för 
att öka toleransen på lan
dets byggarbetsplatser 
sker det under ledning av 
Magnus Manhammar från 
Stiftelsen Expo 

– Byggnads har alltid 
haft ett starkt 

engagemang 
för de

mokrati och toleransfrå
gor. Nu tar vi nästa steg i 
det arbetet genom att yt
terligare stärka vårt arbe
te för likabehandling och 
tolerans på arbetsplatser
na, säger Johan Lindholm, 
ordförande för Byggnads, 
i ett nyhetsmeddelande på 
förbundets hemsida. 

Magnus Manhammar 
säger själv att han är he
drad över att ha fått för
troendet.

– Byggnads spelar en 
otroligt viktig roll på 
svensk arbetsmarknad och 
gör dagligen stor skillnad 
i människors vardag, säger 
Magnus Manhammar, ny
bliven koordinator för de
mokrati och toleransfrågor 
för Byggnads.

Antalet kvinnor ökar lång
samt i byggbranschen i Sve
rige. Men det är fortfaran
de glest mellan kvinnorna 
på arbetsplatserna i bran
schen. De senaste åren har 
det därför startats en rad 
kvinnliga nätverk för att 
skapa bättre kontakter mel
lan de kvinnor som jobbar 
på olika företag och arbets
platser. 

I oktober startade Sveri
ges Byggindustrier, BI, ett 
nytt nätverk för kvinnliga 
tjänstemän med produk
tionsledande befattning i 
Uppsala. 

Målet är ett forum där 
kvinnor i olika positioner 
och olika delar av bran
schen kan träffas under 
lättsamma former för att ut
byta erfarenhet. Man kom
mer att bjuda in interna och 
externa föreläsare och fo
kusera på aktuella frågor i 
branschen.

– Vi vill behålla de kvin
nor som börjar i branschen 
och få fler att göra karriär 
inom byggbranschen, säger 
Karin Westin, personalchef 
JM region öst och en av in
itiativtagarna till nätverket. 

Nästa möte är i slutet av 
januari. 

BI driver sedan tidiga
re ett mentorsprogram för 
kvinnor i hela Sverige. 

– På mellanchefsnivå 
blir det fler och fler kvin
nor i byggbranschen, men 
få tar sig ända upp i hierar
kierna. Vi tror att nätverken 
kan bidra till att kvinnor i 
branschen lär känna varan
dra, utvecklas tillsammans 
och kan hjälpa varandra 
att komma in även i andra, 
idag mansdominerade, nät
verk i branschen, säger He
lene Dahlgren, som arbetar 
med kompetensförsörjning 
på BI. 

Magnus Manhammar ska stärka 
demokrati- och toleransfrågorna 
på Byggnads. 

• Om du är intres-
serad av BI:s nya 
kvinnliga nätverk i 
Uppsala, kontakta 
Karin Westin på
e-post:
karin.westin@jm.se. 
• Även inom Bygg-
nads finns kvinnliga 
nätverk, bland annat 
Tjej i Byggnads, ett 
nätverk som nu hun-
nit fylla tio år.
Läs mer på
www.byggnads.se
• Flera av de stora 
byggbolagen har 
egna nätverk för 
kvinnor.  

Fakta
nätverk

Ny koordinator för demo-
krati och toleransfrågor

Nya kvinnliga nätverk ska få kvinnor 
att stanna i byggbranschen och nå även 
de översta chefspositionerna. 

Ensam är inte stark

Björkgatan 4, Uppsala
018-65 17 70

www.kakeldesign.se

Vi utför kompletta ytskiktsentre-
prenader inom golvläggning 
och plattsättning samt spack-
ling. Våra kunder är bygg-
företag, landsting, försäkrings- 
bolag och privatpersoner som 
ställer höga krav på kvalitet, 
miljö och service.

Tel: 018-65 13 50 • www.bbmuppsala.seStålgatan 23, Uppsala. Tel 018-65 13 50
www.bbmuppsala.se

BYT VENTILATIONS -
AGGREGAT FÖR BÅDE 
HÄLSA OCH EKONOMI
Har du ett ventilationsaggregat från 80-talet så är det 
inte säkert att det kan garantera bra luft hemma. Med 
ett modernt FTX-system andas du alltid hälsosam 
luft, samtidigt som du kan spara 5 – 7 000 kWh per 
år jämfört med ditt nuvarande system. En hälsosam 
investering med andra ord.

Välkommen och besök vår butik!

Libro Ringväg 6, Uppsala  |  018 - 55 75 95  |  www.brvent.se
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Sandå Uppsala AB | Lefflersgatan 5 | 754 50 Uppsala | Tel: 018-69 10 00 | www.sanda.se

Din lokala målningsentreprenör!

Varmt välkommen att

kontakta oss!

Michael Mattsson, tel: 018-69 10 05 alt. 
michael.mattsson@sanda.se. 

Tommy Wallin, tel: 018-69 10 04 alt.
tommy.wallin@sanda.se

 



###*R ###*R

nÄSTa
gEnEraTIOn

”Jag har valt ett yrke jag tror att jag kommer
att trivas med”  

 – När man känner de man jobbar med är det lättare att 
bryta fördomsfulla mönster, säger Anna Wålstedt. 

Anna Wålstedt, 25 år, hade strategin klar 
för sig när hon i somras började som ar
betsledare och Cooppraktikant på ett byg
ge i Uppsala.  

– Jag var jättenervös. Hade ingen aning 
om hur jag, som inte ens tagit examen än, 
skulle klara allt. Men jag hade en idé. I bör
jan gick jag bredvid min handledare, följ
de honom som en skugga. Jag fokuserade 

på att lära mig vad alla här på bygget het
te, vad de hade för arbetssysslor och vilket 
företag de kom från. När jag tog över som 
arbetsledare efter min handledare hade jag 
en bild av vilka alla var och hur de hörde 
ihop. Medan jag hade lärt känna folk, lär
de de känna mig. Det har gjort det lättar att 
både be om hjälp och att säga till folk vad 
de ska göra, säger hon. 

Fungerade det? 
– Jag tycker det. I början satt jag tyst, lyss
nade och tog in saker. Efter ett tag vågade 
jag gå in och ta plats. 

När du valde att läsa till byggingenjör… 
Anna avbryter:

– Hur tänkte jag då? Den frågan har jag 
fått många gånger, säger hon och skrat
tar. 

– Jag var sugen på att bli arkitekt, men 
när jag inte kom in på de utbildningarna 
började jag på en byggingenjörsutbildning 
med inriktning mot arkitektur och miljö. 
Och jag trivdes jättebra. Visst har jag hört 
att det är tufft för kvinnor i byggbranschen, 

men jag har valt ett yrke jag tror att jag 
kommer att trivas med. 

– Det är viktigt att säga ifrån direkt när 
någon uppträder fel. På ett möte precis i 
början av praktiken var det en person som 
lite på skämt undrade om jag var där för att 
koka kaffe. Jag blev jättesur. Alla där för
stod att så säger man inte till mig. Däremot 
kokar jag gärna kaffe, det tycker jag är en 
ganska trevlig sak att göra för sina medar
betare. Om jag möter skepsis är jag nog ofta 
så att jag vill visa vad jag går för också, att 
jag klar utmaningarna i mitt jobb. 

PROFFSBYGGARNA  |  YRKeSROLLeN 
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– Det ÄR speciellt att vara på en arbetsplats med 
bara män. Väldigt speciellt ibland. Men det är inte 
nödvändigtvis negativt, säger Anna Wålstedt, bli-
vande byggingenjör, just nu mitt i sin Coop-praktik.
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Tänker du att det kan bli en tuff karriär?
– De flesta killarna i klassen hade jobbat 
som hantverkare, medan vi tjejer inte hade 
någon erfarenhet från byggbranschen. Så i 
början tänkte jag att det här kommer att 
bli tufft. Men efter ett tag var vi på sam
ma nivå. Nu klarar jag kurserna bättre än 
många av killarna. 

– Efter gymnasiet jobbade jag på ett såg
verk i Sälen som ensam tjej skift med 15 
män. Nu är det 70 män och jag. Alla jag 
känner frågar hur det är att jobba med bara 
gubbar. Och, ja – det ÄR verkligen speci
ellt, men jag kan inte säga att det är nega
tivt. För då skulle jag inte vara här. Ibland 

undrar jag om hela debatten får mig att tän
ka för mycket på att jag är tjej. Jag överana
lyserar och undrar om folk gör saker på ett 
visst sätt bara för att jag är tjej.

När samtalet är slut undrar Anna Wålstedt 
om vi fått svar på våra frågor:  

– När jag fick frågan om jag ville ställa 
upp på en intervju om hur det är att vara 
tjej i byggbranschen funderade jag över vad 
jag skulle säga. Visst är det speciellt att ar
beta med bara män. Men jag trivs med mitt 
jobb. Det kan vara en tillfällighet, att alla är 
jättesnälla på just det här bygget, men jag 
tror faktiskt inte att det är så hemskt som 
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Kort om byggingenjör 
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik är en treårig utbildning. Vid Upp-
sala universitet har den inriktning mot produktion, anläggning och konstruk-
tion. Byggingenjörer läser även entreprenadjuridik, byggstyrning, ledarskap och 
organisation. 

Kort om COOP 
COOP står för Cooperative Education och är ett betalt praktikår mellan årskurs 
2 och 3 för studenter som läser högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. 

När Anna Wålstedt visar runt på sin arbetsplats i centrala Uppsala hälsar hon på alla hon 
passerar, och de hälsar glatt tillbaka.
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många säger. Jag vet att många tjejer i min 
klass som inte gör Cooppraktik är oroli
ga. De frågar mig hur det går. Jag tror att 
de är rädda för är att inte bli tagna på all
var, säger hon. 

 
Blir du tagen på allvar?
– Ja, jag tycker det. Jag håller i möten för 
lagbasarna på bygget. De är män, allihop, 
och de lyssnar. De känner ju mig. 

Text Marie-Louise Olsen
Foto Rikkard Häggbom

ANNONS	 HELA	DENNA	BILAGA	ÄR	EN	ANNONS	 ANNONS		13

Om Anna 
Namn: Anna Wålstedt, 25 år.
Just nu: Jobbar som Coop-prakti-
kant på Skanska i Uppsala. ”Jag är 
arbetsledare. Samordnar så att alla 
på min del av bygget har allt de be-
höver, att saker görs i rätt ordning 
och så vidare.” . 
På fritiden: Tränar mycket. Styrketrä-
nar, springer, cyklar och åker skidor. 

Jag håller i möten för lagbasarna 
på bygget. De är män, allihop, och 
de lyssnar.
Anna Wålstedt
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Polishuset, Resecentrum, Biocentrum och Psykiatrins 
hus. Projekten där ÅF utvecklat bygghandlingar för tek-
niska installationer i Uppsalas expansion radar upp sig. 
De flesta av konsulterna är ingenjörer med gedigen tek-
nisk styrka, i kombination med lyhördhet och förmåga 
att tolka kundernas behov, förklarar Krister Persson som 
är kontorsansvarig för ÅF i Uppsala.
   – Vi är en tung aktör tack vare vår 
bredd och storlek, samtidigt som 
vi är decentraliserade vilket gör oss 
flexibla och lättrörliga. Den vanligas-
te missuppfattningen är att ÅF fort-
farande besiktigar ångpannor och 
hissar, men sedan företaget grunda-
des i slutet av 1800-talet har mycket 
vatten runnit i Fyrisån. I dag är ut-
maningen att förstå olika behov och 
flöden, alltså logistiken mellan kundernas verksamheter.
   Ett exempel är arbetet med Psykiatrins hus, där hänsyn 
ska tas till arkitektens intentioner, vårdbehov, klimat-
krav, slussar, larm och andra typer av kontrollfunktioner. 
Ett annat är arbetet med att projektera operationssalar 
på Akademiska sjukhuset, där verksamhetens behov av 
funktioner ska omformas till fysiska installationer som 
uppfyller de högt ställda kraven.
   – Vi måste kunna tolka personalens önskemål rätt för 

att kunna tillgodose dem. Ta hänsyn till hur ljuset ska 
användas, om det ska opereras eller enbart undersökas 
i lokalen, vilka klimatkrav som gäller och ergonomiska 
behov som ska uppfyllas. Alla dessa fakta behöver om-
vandlas till tekniska lösningar där allting måste fungera 
i slutänden, berättar Krister Persson som konstaterar att 
beteendevetenskap och intresse för människor är en 
förutsättning för att lyckas.
   Själv kom han till ÅF 2000 och hittade hem med en 
gång. Han identifierar sig med viljan att utvecklas och 
hela tiden leta efter nya möjligheter, och konstaterar att 
ÅFs kultur är kunskapssökande och -utbytande, egen-
skaper som gör att medarbetarna utvecklas hela tiden.
   – Vi har i dag personal som utvecklats till kompetenta 
och efterfrågade konstruktörer och uppdragsledare, 
och devisen är att vara professionella, engagerade, 
stolta och ledande. Det handlar naturligtvis om att vara 
trygga med vad vi gör. Över huvud taget är ÅF bra på 
att snappa upp tillväxtmöjligheter som breddar vår 
kompetens och som kund har du stora fördelar av att 
vi har lokala konsulter på plats, förklarar Krister Persson.
  Han konstaterar att företaget kontinuerligt söker folk 
och för rätt person finns alltid möjlighet att komma in.
  – Uppsala för oss innebär närheten till våra kunder, stark 
tillväxt och många intressanta uppdrag. Där fortsätter vi 
gärna vara en viktig del i regionens framtida utveckling.

Nu expanderar de med fler starka medarbetare:

ÅF är bryggan mellan
människa och teknik
För allmänheten är de ett företag med anor. För branschfolket är de marknadens främsta 
installationskonsulter. Nu fortsätter ÅF att bidra till Uppsalas utveckling – genom att skapa 
större förståelse mellan teknik och människa.

ÅF i Uppsala

010-505 00 00 
www.afconsult.com/sv/

Krister Persson, 
kontorsansvarig 
för ÅF i Uppsala

ÅF Uppsala expanderar

I januari 2014 � yttar vi till större nyrenoverade lokaler vid Bangårdsgatan i 
centrala Uppsala. Vi be� nner oss i en expansiv fas med samtliga teknikgrenar 
inom ÅF och ser Uppsala som en stark rekryteringsbas för framtida expansion.

ÅF har utsetts till Sveriges näst mest 
populära arbetsgivare bland yr-
kesverksamma ingenjörer. Endast 
Google ligger före och ÅF skänker 
ett stort grattis till den globala jät-
ten som toppar listan.

På Universum Talent Excellence 
Awards tisdagen den 8 oktober � ck ÅF 
ta emot priset som den näst mest po-
pulära arbetsgivaren i Sverige. Ett pre-
stigefyllt pris och endast Google ligger 
före, vilket gör ÅF till den populäraste 
arbetsgivaren i teknikonsultbranschen.
Universum gör årligen undersökningar för att rangordna 
Sveriges attraktivaste arbetsgivare. Bland studenter ligger 
ÅF på en topp 10-placering, i Europa har ÅF klättrat upp 
till en 20:e plats och när Universum nu frågat Sveriges yr-
kesverksamma ingenjörer vilken arbetsgivare de helst vill 
jobba för tog ÅF hem silvermedaljen.

Allt från energiprocesser till mobiltelefoni

ÅF kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och 
modernaste teknik med mångårig tradition och förankring i 
svensk industri. Det som gör oss unika är våra medarbetare, 
våra nätverk och branschens största erfarenhetsbank.

Genom vår breda kunskap får vi förmånen att vara en resurs 

i en rad framtidsinriktade uppdrag inom de mest skiftande 
områden. Det kan vara allt från utveckling av mobiltelefoni 
till projektering av avancerade sjukvårdsmiljöer.

Vår passion och drivkraft är att utveckla tekniska lös-
ningar som hjälper våra kunder att ta nästa steg i fram-
tidens tekniska utveckling. För att lyckas med det behö-
ver vi medarbetare som brinner för teknik, a� ärer och 
människor.

ÅF är inte bara ett ledande teknikkonsultföretag utan också 
en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi brinner för in-
genjörskonst och att lösa framtidens tekniska utmaningar. 
Vill du bli del av vinnarlaget på den tekniska arenan?

Vi är hjärtat i teknikvärlden
Det är på ÅF det händer! Vi är marknadsledande och där-
med hjärtat i teknikvärlden. Där teknik � nns, där � nns också 
vi. När du jobbar hos oss får du tillgång till en ovärderlig 
kunskapsbank och en omfattande kollektiv kunskap. ÅF har 
lösningen på varje teknisk utmaning - ÅF förfogar över mer 
än 100 miljoner ingenjörstimmar samlad erfarenhet.

Med andra ord kommer du på ÅF att utveckla din kompe-
tens både på djupet och på bredden, och därmed stå rustad 
inför framtidens utmaningar.

Läs mer på www.afconsult.com/jobb

I Uppsala � nns 95 anställda där man jobbar med
divisionerna infrastruktur, industry och technology.
ÅF fokuserar på energi, infrastruktur och industri.
Vår bas � nns i Europa, men vår verksamhet och kun-
der � nns i hela världen.
Det som gör oss unika är våra medarbetare, våra 
nätverk och branschens största erfarenhetsbank.
Vi brukar sammanfatta det med:
ÅF - Innovation by experience. 
ÅF har idag cirka 7 000 medarbetare.

Omsättningen uppgår till ca 8 miljarder SEK årligen.

Krister Persson,
kontorsansvarig
för ÅF i Uppsala

Nordens första klinik
för protonterapi
Skandionkliniken byggs i Uppsala, i kvarteret Blåsenhus, intill Akademiska sjukhu-
set vid korsningen Artillerigatan och Dag Hammarskjölds väg.

Byggnaden kommer att inrymma en strålbehandlingsklinik och ett hotell med 
86 rum och en restaurang. Kliniken dimensioneras för att behandla 1000 - 2500 
patienter varje år med i genomsnitt 15 fraktioner (bestrålningstillfällen), dvs total 
15 000 - 37 500 bestrålningstillfällen per år.

Byggherre är Akademiska Hus. Ansvariga arkitekter för Skandionkliniken är 
Link Arkitektur.
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EnErgI-
arKITEKTUr

Vad är det som är så speciellt med Frodeparken?

Det är dan före inflyttning i 
det första trapphuset av fem 
i Uppsalahems nya hyres
hus Frodeparken vid järn
vägsstationen mitt i Upp
sala. Åsa Reinsson, pro
jektchef för Frodeparken 
vid Uppsalahem, visar runt 
bland fastighetens många 
klimatsmarta lösningar. Vi 
provåker hissarna som al
strar ström när de brom
sar in, tittar på de knallgu

la kopplingsdon som matar 
ut husets egenproducerade 
solel på nätet, strömsnå
la ventilationssystem, kylar 
och frysar och  LEDbelys
ning i trapphusen. 

Det har både skrivits och 
talats om Uppsalahems pro
jekt i Frodeparken. Mycket 
har handlat om de relativt 
höga hyrorna. 

LarsGunnar Sjöö, bygg
chef på Uppsalahem, ser 

De första hyresgästerna har redan flyt-
tat in i Uppsalahems nya hus vid Frode-
parken. Kvarteret Frodeparken är ett 
koncepthus som Uppsalahem hoppas 
ska bana väg för mer klimatsmart arki-
tektur och teknik. 

Frodeparken som något av 
ett koncepthus. 

– Vi kände att platsen 
var ett unikt tillfälle att tes
ta ny miljövänlig teknik, sä
ger han. 

Kilowattjakt
Enligt Energimyndigheten 
sker 40 procent av all en
ergianvändning i Sverige i 

sektorn bostäder och servi
ce. Av det går 60 procent till 
uppvärmning. Att bygga en
ergisnålt är ett sätt att både 
minska driftskostnader och 
klimatpåverkan. 

Parallellt med Frodepar
ken har Uppsalahem byggt 
Holmfrid, ett till utform
ningen blygsammare hus i 
Svartbäcken. Men även det 

är lite av ett experimenthus 
med flera nya tekniska lös
ningar. 

– Där har vi gått så långt 
vi bara kan när det gäller att 
utveckla klimatskalet och 
minska energianvändning
en i huset. Vi har kommit 
fram till att vi inte kommer 
under en energianvändning 
på 55 kilowattimmar per 
kvadratmeter och år utan 
att tvingas till orimligt höga 
byggkostnader. I Frodepar
ken har vi valt att se hur vi 
kan använda huset för att 
producera miljövänlig en
ergi och på så sätt indirekt 
få ner energianvändningen, 
säger LarsGunnar Sjöö. 

Skuggfritt läge
Det är Frodeparkens båg

formade huskropp och dess 
fria läge alldeles bredvid 
järnvägen som gör projek
tet till en bra plats att mon
tera solceller. 

– Vi har inte som ut
gångspunkt att vi ska räk
na hem investeringen i sol
cellerna rent ekonomiskt, 
inte med dagens elpris. Vi 
ser det som en investering 
i ny kunskap. Eftersom pri
serna på solceller sjunker 
kommer tekniken att bli 
lönsammare i framtiden, 
säger LarsGunnar Sjöö. 

Arkitekturen har del
vis anpassats efter pane
lernas mått och totalt har 

Solcellerna tas i drift senare i höst och kommer att producera runt 70 000 kilowattimmar el om året, motsvarande 60 procent av husets fastighets-el. 

Frodeparken är något 
av ett koncepthus.
Lars-Gunnar Sjöö, byggchef Uppsalahem 
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Frodeparken 675 kvadrat
meter solceller, utveckla
de på Ångströmlaborato
riet av Uppsalaföretaget 
Solibro.

En procent av priset
Året som kommer ska Upp
salahem utvärdera projek
tet för att se vad som kan 
användas i framtida hus
byggen. Man har redan pla
ner på att göra ytterligare 
en förbättring:

– Bakom panelerna är 
det en knappt femton centi
meter djupt luftspalt. Luf
ten där värms upp och sti
ger. Vi borde kunna utnytt
ja den värmen på något sätt, 
säger LarsGunnar Sjöö. 

Hela huset har kostat 220 
miljoner kronor att bygga. 

Solcellerna står för dryga 
en procent av kostnaden, 
tre miljoner kronor. 

Text Marie-Louise Olsen

Solcellerna står för dryga en 
procent av kostnaden, tre 
miljoner kronor.

Golvslipning
Parkett- och
Mattläggning

Golv Finish AB
RING 018-10  21  50

Butik: Märstagatan 12 
www.golvfinish.se

OMLÄGGNINGAR AV PAPPTAK, TEGELTAK
TAKSKOTTNING

Licensierad takskottare
www.lidbackstak.se
0708 - 12 66 67

LIDBACKS TAK AB

– Vi har gått igenom allt som drar ström i huset för att hitta strömsnåla lösningar, säger Åsa Reinsson, 
projektchef på Uppsalahem. Förutom solcellerna som producera el, har man sparat in på elanvänd-
ningen genom LeD-belysning i trapphusen.

– Under tiden vi har arbe-
tat med Frodeparken har 
priserna på solceller sjun-
kit med 30 procent, säger 
Lars-Gunnar Sjöö. 

Fönsterytorna är generösa och de 
välisolerade fönstren stänger även 
ute bruset från gatan nedanför och 
järnvägen. 

Solceller istället för vanlig fasad är nytt även för Skan-
ska, som har byggt huset i Frodeparken åt Uppsalahem.
 
– Skanska har jobbat med miljö och teknikfrågor i andra 
projekt runt om i Sverige. Men just det här var ett nytt sys
tem och jag tycker personligen det har varit väldigt intres
sant att arbeta med projektet. Solcellstekniken är i sig inte 
svår att införliva i en fastighet. Men i och med att det är 
ett nytt teknikområde för oss har vi varit tvungna att stäl
la helt nya frågor när vi har gjort upphandlingen och även 
under projekteringen. Erfarenheter vi tar med oss till näs
ta projekt, säger Mathias Eriksson, projektchef Skanska. 

 
Tror du på fler solcellsfasader i framtiden?
– Jag hoppas det. Jag tycker dessutom att det har blivit en 
snygg fasad. Och den är underhållsfri. Huset är förresten 
Svanenmärkt, säger Mathias Eriksson.

Intressant projekt 
för Skanska
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UPPSALA NORD: 
Söderforsgatan 1, Librobäck. 
Tel: 018-18 43 30

Vi löser det!
Hos oss kan du hyra allt du behöver till byggprojektet.
Du kan även kombinera det du hyr med våra tjänster. 
Kunnig personal och rutinerade teknikspecialister hjälper 
dig med behovanalys och projektering, leverans, installation, 
logistik, utbildning, underhåll och demontering. 

På Ramirent är både proffs och privatpersoner välkomna! 

UPPSALA SYD: 
Verkstadsgatan 10
Tel: 018-10 04 15

peabbostad.se

Försäljning: Marie Karademir, tel. 0708-23 33 50, marie.karademir@fastighetsbyran.se

Välkommen på visning mellan kl. 11-12 på söndag.
Vi ses på Steningeliden 30!

Nyfiken?

Vill du också bo nytt och bekvämt med 600 meter till Mälaren?
Förverkliga villadrömmen i nya Steninge Allé, Sigtuna.
I det vackra kulturlandskapet vid kanten av Steningedalen bygger vi nya villor
med äganderätt. Nu säljer vi de sista villorna i första etappen. Läget är idealiskt
med närhet till naturen, Märsta centrum, skolor och pendeltågsstation. Välj bland tre
olika husmodeller om 134-177 kvm med en tomt på cirka 450 kvm. Alla hus har carport.

Flytta in
imorgon?

Vi    nya hem vid Mälaren

Välkommen att kontakta oss
för mer information.
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PROFFSBYGGARNA 

DET nya LanDET
”Jag föll hela tiden på den första telefonkontakten, 

jag kunde ju inte svenska”

Klockan är nio och det är 
tätt mellan byggjobbarna 
på Konditori Fågelsången 
vid Svandammen i Uppsa
la. De flesta har redan job
bat i ett par timmar, äter en 
frukostmacka och dricker 
en kopp kaffe innan de går 
tillbaka till byggarbetsplat
serna på Akademiska sjuk
huset. 

Eva OravcovaEngvall 
hälsar på några kollegor 
innan vi slår oss ner vid ett 
fönsterbord. Hon är plane
ringsingenjör på SH Byggs 
projekt på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. Ett 
jobb som innebär att hon 
hjälper platschefen med 
ekonomi, inköp av byggma
terial och bland annat do
kumentation; ungefär sam
ma arbetsuppgifter som hon 
hade i Slovakien. 

Men för knappt två år se
dan trodde Eva Oravcova
Engvall att hon aldrig skul
le lyckas få ett jobb som hon 
var utbildad till i Sverige.

– Jag hade gett upp att 
få ett jobb som ingenjör i 
byggbranschen när Arbets
förmedlingen tipsade om 
ett program för arbetslösa 
akademiker, säger hon. 

Till Sverige, via London
Eva OravcovaEngvall kom 
till Sverige för fyra år se
dan. Trots att hennes exa
men från universitetet i Slo
vakien motsvarade svensk 
byggingenjör tog det två 
och ett halvt år innan hon 
fick jobb.

– I Sverige räcker det inte 
att kunna engelska. Inte om 
man ska jobba som byggin

genjör, säger Eva Oravcova
Engvall.

Eva OravcovaEngvall är ut
bildad civilingenjör i Slo
vakien, där funderade hon 
även på att doktorera. Men 
först flyttade hon till Lon
don för att bli bättre på eng
elska. På en konsert i Lon
don träffade hon en svensk 
kille. Och de valde att bosät
ta sig i Sverige. 

– Istället för att bli lite 
bättre på engelska behövde 
jag plötsligt lära mig ett nytt 
språk för att över huvud ta
get få jobb, säger Eva Orav
covaEngvall. 

Hon började läsa svens
ka. Kursen svenska för in
vandrare gav grundkunska
per, men ordförrådet var 
för allmänt. Efter det hit
tade Eva OravcovaEngvall 

Eva Oravcova-Engvall kom till Sverige för fyra år 
sedan. Hon är en av många välutbildade invandrare 
som haft svårt att få jobb inom sitt yrke. 

– När jag väl fick en praktikplats blev jag anställd 
av samma företag direkt efteråt, säger hon. 

kursen Svenska för ingen
jörer, SFINX, ett samarbe
te mellan Stockholms Stad 
och KTH.

– Då började jag äntli
gen lära mig lite tekniska 
termer. Samtidigt skicka
de jag ut cv:n till alla möjli
ga jobb, även utanför bygg
branschen. Men jag fick 
inget. Jag tänkte att som 
städare behöver jag inte 
kunna svenska. Men de ar
betsgivarna sa att jag var 
överkvalificerad. Och jag 
förstår dem, de visste att så 
snart jag hittade ett bättre 
jobb skulle jag slutat, sä
ger hon. 

Till slut går Eva Oravco
vaEngvall till Arbetsför
medlingen. Hon vill byta 
yrke. 

– Men min handlägga
re tyckte det var synd. Jag 
hade fått min examen över
satt till svenska, inte skulle 
jag slänga bort den.

Och så tipsade handläg
garen om det där program
met för arbetslösa akade
miker. 

– Det var ett jättebra pro
gram. Jag lärde mig bland 

annat hur man skriver ett 
cv på svenska och hur pre
senterar sig själv på en an
ställningsintervju. Det finns 
skillnader mellan Sverige 
och Slovakien när man sö
ker jobb, säger Eva Oravco
vaEngvall. 

Hon fick också skriva en 
lista med företag hon ville 
jobba på. 

Hon fick också skriva en 
lista med företag hon ville 
jobba på. 

– Min kontaktperson på 
programmet ringde företa
gen och presenterade mig. 

Tidigare hade det varit det 
svåraste steget för mig, för 
på telefon blev språket en 
så uppenbar svaghet. När 
kontaktpersonen hade pra
tat med företagen först var 
det mycket lättare för mig.

SH Bygg var ett av företa
gen på Eva OravcovaEng
vall lista. De sökte personer 
med hennes kompetens och 
hon fick börja som akade
mikertrainee, betald av För
säkringskassan i sex måna
der. 

– Det var underbart. Änt
ligen jobbade jag med det 
jag utbildat mig till igen. 
Och något måste jag ha 
gjort rätt, för när praktiken 
var slut fick jag anställning, 
säger Eva OravcovaEng
vall. 

Hon känner fortfarande 
att språket är ett hinder. 

– Jag trivs jättebra på 
jobbet. Och mycket tack 
vare att jag nu har ett jobb 
lär jag mig mer svenska hela 
tiden, säger Eva Oravcova
Engvall. 

Text Marie-Louise Olsen
Foto Rikkard Häggbom

Eva Oravcova-
Engvall, 33 år, flyt-
tade till Sverige från 
Slovakien, via London, 
för fyra år sedan. 
Utbildning: Motsva-
rande svensk civil-
ingenjör. 
Jobbar som: Plane-
ringsingenjör på
SH Bygg. 
På fritiden: Gärna 
något med händerna. 
”Jag använder huvu-
det hela dagarna på 
jobbet.”

Om 
Eva

Äntligen job-
bade jag med 
det jag utbildat 
mig till igen.
Eva Oravcova-Engvall
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Välkommen till JM – hos oss  
sitter framgången i väggarna!  
På jm.se hittar du våra lediga jobb.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. 
Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med 
tyngdpunkt på expansiva stor stadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland och Belgien.
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UPPFÖr DIg
Att något inte är olagligt, gör det inte rätt

Det börjar bli fullbokat på 
några av de kurstillfällen 
som Sveriges Byggindu
striers, BI:s, utbildningsor
ganisationen Entreprenörs
skolan ger i kursen Uppfö
randekod – Affärsetik.  En 
kurs som ger medlemsfö
retagen ökad insikt i affärs
etiska frågor och tillämp
ningen av BI:s nya upp
förandekod. 

– Det händer att vi 
till exempel upptäck
er brister i arbetsmil
jön på byggen. Ibland 
beror det på att någon 
entreprenör som utför 
jobbet inte följer de la
gar och regler som gäl
ler i Sverige. Byggher
ren har kanske inte be
gått något brott, men 
brustit i sin le
verantörs
bedöm
ning 

och det ger oseriösa aktörer 
utrymme på marknaden. 
BI:s nya uppförandekod 
och kursen ska ge företag 
redskap att upptäcka den 
typen av oseriös verksam
het, säger Claes Wallin, Sve
riges Byggindustrier.

 

Sveriges Byggindustrier, BI, har ny 
uppförandekod, som alla medlems-
företag måste skriva under. 

– När seriösa byggföretagen tar sitt 
ansvar, minskar vi utrymmet för
oseriösa aktörer i branschen,
säger Claes Wallin. 

PROFFSBYGGARNA

Kursen är uppbyggd kring 
ett antal verkliga fall som 
under en halvdag disku
teras och dissekeras. Man 
talar om lagar och om vad 
som kan vara lämpligt el
ler olämpligt, hur lagligt 
det än är.

– Det är lätt att fastna 
vid vad som är lagligt och 
olagligt, men man mås
te även reflektera över vad 
som är lämpligt för att kun
na ta rätt beslut, säger Claes 
Wallin. 

 
Deltagarna får även ökad 
kunskap kring hur man kan 
upptäcka oseriösa företag. 

– Skatteverket är ofta 
vår bästa vän när det gäl
ler att granska oseriösa fö
retag. Men man kan också 
till exempel se om det finns 
många anmälningar mot ett 
visst företag hos Allmän
na reklamationsnämnden, 
ARN, säger Claes Wallin. 

Senast den 1 juli 2014 
ska alla medlemsföretag ha 
undertecknat den nya Upp
förandekoden. 

Text Marie-Louise Olsen

Byggkoden
Sedan i maj i år har Sveriges Byggindustriers, BI, en ny uppförandekod som alla 
medlemsföretag måste skriva under. 
Uppförandekoden innebär att BI:s medlemsföretag ska:
• Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp. Motverka otill-
börlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdomi-
nans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida kon-
kurrensen.
• Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svart-
arbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
• Agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjäns-
ter eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhåll-
ningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Normgivande är IMM:s 
Näringslivskod www.institutetmotmutor.se/naringslivskod.
• I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna upp-
förandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas 
korrekt.
• Utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklama-
tionsnämnden) eller beslut i domstol.

Det är lätt att fastna vid vad 
som är lagligt och olagligt, 
men man måste även reflek-
tera över vad som är lämpligt.
Claes Wallin, Sveriges Byggindustrier

Claes Wallin

Läs mer om kursen Uppförandekod – Affärsetik på www.eskolan.bygg.org. 
Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar på nästa kurstillfälle i Uppsala 
den 12 december. 

Källa: Sveriges Byggindustrier
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BEIJER BYGGMATERIAL
Stångjärnsgatan 17–19
751 05 Uppsala

beijerbygg.se/uppsala
TEL: 075 241 3176
info@uppsala.beijerbygg.se

ÖPPETTIDER
Mån–fre 6.30–18
Lör 9–14

VÄLKOMMEN IN!
Vi på Beijer erbjuder en stor variation av kvalitetsprodukter!
Priserna gäller till 7/12 alternativt så länge lagret räcker.
Fler erbjudanden finns i butiken!

KAP & GERSÅG
DW777 (900142502)
Klassisk kap & gersåg med 1800 watts motor för kraftfull sågning i alla
material. Nytt handtagsgrepp för frigörande av såghuvudet. fasta gerings-
lägen vid 15°, 22,5°, 30°, 45° och snabbkoppling upp till 50°. Justerbart bakre 
anhåll med skala för bättre materialstöd.

3199:-
INKL. MOMS

CIRKELSÅG
DWE550-QS (005417250)
Kompakt såg med låg vikt 
och 55 mm sågdjup. Öppet 
klingskydd för bättre sikt 
över såglinjen. 1200 watts 
motor.

SKRUVDRAGARE
DCD780M2-QW
(900212198)
18 volts XR borrskruvdragare med 4,0 Ah bat-
teri. kompakt design med låg vikt för använd-
ning i trånga utrymmen. 2-växlad transmission 
i metall för längre gångtid och livslängd.

1499:-
INKL. MOMS

2799:-
INKL. MOMS

BORRMASKIN/
SKRUVDRAGARE 
+ TIGERSÅG 
DCZ212S2R-QW    
10,8V 1,5AH
Ord pris 2995:-

Nu1995:-
INKL. MOMS

Nu1895:-
INKL. MOMS

KOMBIPAKET 
DCZ211S2R-QW ORGANISER    
10,8V 1,5AH
Ord pris 2995:-


