
ByggDialog, Chalmers och Göteborg stad bygger jämställt
Hanna Johansson på ByggDialog berättar om jämställdhetstudien som nu 
drivs och testas av i byggprojektet Skytteskolan i Göteborg. 

Women building Sweden
Gabriella Hagman Mondo Arkitekter berättar samverkansprojektet Villa 
Zero där hållbarhet och jämställdhet är viktiga delar. Tex har man satt 
ihop ett dream team med endast kvinnor i bygglaget.

Spelar det någon roll vem som äger fastigheter
Lovisa Löwenborg och Ellie Elmondt startade Wire Invest där kvinnor 
samfinansierar fastigheter med lägre kapitalkrav.

Panelsamtal och frågor

Moderator: Kickan Grimstedt,  
Energikontoret  Östergötland

Kvinnor i bygg- och fastighetsbranschen
Nätverk för hållbarhet och jämställdhet 25 November, 10.00 till 11.15 





Viktoria.sundquist
@chalmers.se

Hanna.johansson
@byggdialog.se
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@lf.goteborg.se









Upphandling för 

jämställdhet

Utgå från diskrimineringslagen 

vid kravformulering 

Kravställning driver på en  

utveckling i branschen. 



Lokalförvaltningen & 

Jämställdhetskrav 

• År 2008 skrev Göteborg Stad under den europeiska deklarationen för 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att Göteborg Stad har 

förbundit sig att främja jämställdhet i alla typer av kommunala verksamheter. 

• Bland annat genom att för varje viktigare kontrakt beakta 

jämställdhetsaspekterna och de lagliga möjligheter som finns att främja 

jämställdhet. 



Nulägesanalys

Vad har ni för utgångsläge?

Ta fram nulägesstatistik uppdelad på 

kön. Utvärdera resultat. 

Använd medarbetarundersökningar 

för att fånga upp psykosocial 

arbetsklimat. Ställ frågor som berör 

jämställdhet och jämlikhet. 



Kunskap

& Kompetens

Gå från att tycka och tro till att 

kunna och veta.

Ta hjälp av jämställdhetskonsulter, 

utbildningar, workshops, läs, lär, 

reflektera och utvärdera.. 







Jämställd & 

inkluderande 

arbetsplats

Exempel på verktyg att införa på er 
byggarbetsplats





https://sbuf.se/Projektsida?project=c4aa8ae8-
f343-41d0-981b-eb3408bf0944

https://sbuf.se/Projektsida?project=c4aa8ae8-f343-41d0-981b-eb3408bf0944






Ett utbildningsprojekt inom hållbarhet

Mål: Att under 2021 bygga ett helt 
koldioxidneutralt småhus  och 
genom det LÄRA OSS vad det 
innebär samt sprida kunskapen i 
branschen

Två fokusområden:

1. Koldioxidutsläppen

2. Jämställdhet i byggbranschen



Hösten 2021



Designen
Form follows footprint



Varför certifieringar?

Svanen
grundcertifiering



Hur blir det noll?

Bilder: SGBC
NollCO2-manual,
Svanen



Vilka är bovarna?



Trägrund
• Trägrund - Som platta på mark men utan betong

• Viktiga aspekter
• CO2-avtryck

• Jämförelse mellan olika grundläggningssystem och material

• Värme

• Isoleringsmängd

• Känsliga delar

• Fukt

• Väderskydd – hur blev det och vilka val gjordes

• Installationer - genomföringar

• Fuktmätning

• Leveransfuktkvot

• Små marginaler, utförande mycket viktigt

• Lufttäthet

• Täta skarvar

• PE – folie och isolering

• Statik

• Utformning för 1-planshus

• Bör fungera för hus upp till 2 plan

• Utförande

• Ren, snygg och torr arbetsplats



Beräkningar - Klimatpåverkan

191 kg 
CO2-e/m² BTA

175 kg
CO2-e/m² BTA

Ca 10 år



Fokus på jämställdhet

• Helt jämställt projekt

• Kvinnligt bygglag

Skapa en hållbar

bransch FÖR ALLA!



Fokus på jämställdhet

• Kvinnligt bygglag i alla skrån
-förstudie

Pengar från SBUF och 

Sparbanksstiftelsen



Källa: SCB 2020



År 2030 ska 25 procent av alla nyanställda i byggbranschen vara kvinnor. Målet är satt av regeringen. 



Utmaningar för arbetsmiljön på bygget

• Fysiskt påfrestande

• Olycksrisker

• Kulturen – Psykosociala påfrestningar

• Arbetstiderna

• Resor



Vi följer bygglaget och vill särskilt titta på 

- Arbetsmiljö (skadeförebyggande och säkerhet) 

- Arbetssätt 

- Innovation

- Kvalité (byggfel, anmärkningar etc) 

- Effektivitet (tidplaner etc) 



Vi vill bidra till att:

- Lyfta kvinnliga förebilder

- Säkrare och tryggare arbetsmiljö

- Att attrahera fler kvinnor till branschen 

- Att stärka, kompetens höja och utveckla kvinnor i branschen 

- Fler jämställda företag 

- En mer jämställd och innovativ byggbransch



gabriella.hagman@mondo.se
ann-louise.holmbom@byggpartner.com

mailto:gabriella.hagman@mondo.se
mailto:ann-louise.holmbom@byggpartner.com




Trägrund



Stomme / väggsystem

• 2 olika system utvärderade
(Passivhusstandard, kompatibel med trägrund, 
träfiber/cellulosabaserad isolering)

1. Masonite Beams Lättbalksvägg

Likvärdiga lösningar
Alternativ 1. valt då det innehåller fler 
standardkomponenter och bedöms 
enklare och snabbare för branschen att 
ta till sig



Självklart att vara med

• Projektet förenar två av byggbranschens viktigaste frågor; 
hållbarhet och jämställdhet. 

• Tillfället att lyfta fram kvinnorna i vår bransch och hos oss i 
ByggPartner - för att synliggöra och skapa förebilder

• Vår erfarenhet säger att det är ofta som arbetslag med kvinnlig 
representation också får en ökad trivselfaktor, jargong, språk och 
attityder förändras och det bidrar till ett bättre arbetsklimat för 
alla. 



Positivt för kvinnor i byggbranschen

• Kvinnor som är anställda i byggbranschen har lika möjligheter att bli chefer som männen har. 

• Dessutom har nästan alla, kvinnor som män, heltidstjänster och fler än nio av tio, både kvinnor och män, har en 
tillsvidareanställning. 

• Kvinnor i byggbranschen har lägre sjukfrånvaro, både korttids och långtidssjukfrånvaro. 

• De har lägre rehabrisk och färre sjuktillfällen än vad kvinnor i andra branscher har. 

• Det är endast marginella skillnader i nivåer på hälsonyckeltalen hos kvinnor jämfört med män.

• Jämnare lönenivåer - Skillnader i lönenivåer, mätt som medianlöner, mellan kvinnor och män har minskat. År 
2019 var medianlönen för kvinnor 2,4 procent lägre än medianlönen för män. Två år tidigare var skillnaden över 
5 procent.



Matchokulturen ett hinder 
En definition: Machokulturens är den kultur som uppstår på mansdominerade arbetsplatser där normer satta av män  sedan lång tid förts vidare till nya generationer av medarbetare och chefer. 

• . 



Andel kvinnor i byggbranschen och 
Byggpartner

(536 Anställda varav 48 är kvinnor)

År 2030 ska 25 procent av alla nyanställda i byggbranschen vara kvinnor. Målet är satt av 
regeringen. 

Andel Kvinnor Yrkesarbetare Tjänstemän Chefer

Riket 11% 1 % 21% 9%

ByggPartner 9% 3% 20% 10%



Bygglaget

Deltagare Yrke Företag

Connie Finnes Snickare Byggpartner i Dalarna AB

Sofie Törnblom Snickare Byggpartner i Dalarna AB

Elsa Norberg Snickare Byggpartner i Dalarna AB

Emma Eriksdotter Platschef Byggpartner i Dalarna AB

Amanda Broberg Snickare Byggpartner i Dalarna AB

Lotta Renheim Entreprenadingenjör ByggPartner i Dalarna AB/LBS Ingenjörsbyrå

Nike Salmela Snickare/praktik ByggProgrammet Byggpartner/Hushagsskolan

Lisa Grönoset Plattsättare Silverringens Kakleri AB

Sandra Sjöberg Plattsättare Silverringens Kakleri AB

Zandra Jarvin VS-montör Sterco

Weronica Sundmark VS-montör Sterco

Anna Lundberg Ställningsbyggare JUF Byggnadsställningar AB

Sofie Bertilsson Grävmaskinist Maserfrakt

Emma Korsgren VS-Installatör VVS Installatör

Therese Strand VS-Installatör VVS Installatör

Amanda Jonsson Elektriker Midroc

Sandra Hinders Elektriker Midroc

Malin Bergenholtz Målare Sandå

Nathalie Thun Målare Sandå

Ina Branäs Utsättning LimaJohan AB

Hanna Erks Plåt Plåt-Lars AB



Standardmaterial och alternativ

Bilder: Betongindustri,
Träguiden, 
Paroc, Hunton

- 50-80%

- 50-75%



• Matchokulturen är roten till många av de utmaningar branschen står inför. 
Kompetensförsörjning, affärsrisker och säkerhet i arbetsmiljön är några.

• Forskning visar att maskulina normer, s.k. machokultur, kan relateras till risker och 
säkerhetsarbete, särskilt i mansdominerade yrken med hög andel olyckor och 
dödsolyckor



https://www.wireinvest.se/

https://www.wireinvest.se/

