Monthly

Lisa, hur är det att vara tjej i en extremt tuff
och mansdominerad bransch som bygg?

Vi kommer i det här numret av Monthly fokusera på kvinnorna. De har alla blivit intervjuade och det
är både glädjande och ibland skrämmande att läsa om hur det kan vara i deras vardag. Läs mer på sid 4-12

Sida 1

Kvinnor i vår bransch…

Ja, jag vill gärna konstatera att även vår bransch tar stapplande steg mot att bli en bransch där dörren är
öppen för alla. Då tänker jag givetvis på kvinnorna som en enorm resurs men även på alla utrikesfödda som
bara väntar på att få komma in i vår bransch. Och i det här numret fokuserar vi på kvinnorna…
Många företag har gjort mycket. Jag tänker faktiskt bland annat på Skanska som i flera fall gått i bräschen
för jämställdhet, HBT-frågor och personal från andra länder. Men givetvis är tricket att få alla vackra policys
och dokument att leva ute i vardagen, dvs på byggena!
Jag var på en middag i byggmästareföreningen för något år sedan. Och efter att ha diskuterat kvinnor i
produktionen så kunde jag konstatera att vi på Dipart har fler kvinnor i vår produktion än Skanska och lika
många som JM när det gäller Storstockholm.
Vi kan alltid fråga oss om det förekommer könsdiskriminering på Dipart. Vi kan alltid fråga oss om kvinnor
får sämre i lön, om de oftare ställs vid sidan om nya möjligheter osv. Det vi också måste göra är att ta tag i
det som kommer upp och verkar orättvist. Det är så lätt att göra som vi alltid gjort.
Vi har i detta nummer av Monthly gett alla kvinnor på Dipart chansen att svara på frågor kring
diskriminering. Och som Lisa så klokt sa ”av med offerkoftan nu och stå upp för vad vi tycker”. Vi räknar
med att tjejerna på Dipart sagt vad de tycker och nu är det bara att läsa och begrunda för oss på Dipart som
råkar ha skäggväxt! Och en tanke som slog mig. Vad fattigt Dipart skulle vara utan det här gänget kvinnor!!!

VD Dipart Entreprenad AB
Och ansvarig utgivare av Dipart Monthly
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Vi träffar Agneta som sköter vår internservice…

Hej Agneta, hur länge har du varit anställd hos oss? Det har blivit tre år nu.
Hur har du blivit bemött av våra killar ute på arbetsplatserna?
Jag känner mig alltid välkommen när jag kommer ut på byggena. Det går att
föra en bra dialog och komma fram till bra lösningar på allt. Men jag tror inte
alla vet vad jag gör. Nya arbetskläder bara finns där. Kaffet är påfyllt....
Agneta, har du blivit dåligt bemött någon gång för att du är tjej?
Nej det har aldrig hänt. Jag trodde i början att det skulle ske men nix.
Men blir du annorlunda behandlad för att du är tjej?
Ja det händer. Vissa vill hjälpa till med att tex bära tunga säckar åt mig
och det behövs egentligen inte, jag kan ju och vill utföra mitt jobb själv.

Borde vi ha mer tjejer på Dipart tycker du?
Ja det tycker jag. Alla tjänar på en mix, det är utvecklande för alla.
Vad har vi på Dipart mer att göra när det gäller genus- och
integrationsfrågan? Mer tjejer som sagt. Jag tror på en blandning för
det berikar. Kvinnor tänker annorlunda än män. Inte bättre, men
annorlunda! Och män och kvinnor kompletterar varandra.
Din tjänst har utvecklats och du är uppskattad. Har du fått dina villkor
reviderade? Nej det har jag inte fått. Men hade en kille fått det? Ja det tror
jag. De är ofta mer fokuserade på lön än vi tjejer.
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Årets medarbetare 2011!

Vi fick en pratstund med Lisa, betongarbetare på Dipart.
Lisa, hur kom det sig att du började på
Dipart? Jo min första praktik fungerade inte
alls och då tyckte Byggmästarföreningen att
jag skulle söka till Dipart.
Vad var det som inte fungerade på första
praktiken? Det var ingen som hälsade på
mig, jag var bara luft i de andras ögon. Det
var riktigt jobbigt faktiskt.
Var det så bara för att du är tjej?
Nej, killarna i min klass som hade utländsk
bakgrund blev behandlade på samma sätt.
Funderade du på att lämna byggbranschen när första praktiken blev så jobbig? Nej,
jag är envis av mig. Sluta var aldrig aktuellt,
däremot så bestämde jag mig tidigt för att
byta företag och då föreslog
Byggmästareföreningen Dipart.
Och hur gick det till att söka jobb hos oss? Lite konstigt
faktiskt. Jag fick skicka in alla betyg och alla intyg jag hade.
Ingen annan i min klass hade någonsin behövt visa något betyg.
Men faktiskt rätt så skönt. Jag hade ju slitit för att få dem.
Så fick du lärlingsplats hos oss, hur var första jobbet? Det
var Pahlenplattan ute vid Vallentuna. Lite tufft praktiskt då jag
bodde i Södertälje. Men jag trivdes jättebra. Kommer ihåg att
Wiklund och Mjösberg var där och de var jättetrevliga mot mig.
Hur är det att vara tjej i byggbranschen?
Det är tufft, man måste överleverera hela tiden för att bli
accepterad. Som tjej krävs det mer helt enkelt. Men nu har jag
varit på Dipart i tre år så jag känner nog att det räcker med att
leverera normalt nu vilket är skönt.
Lisa, blir du behandlad annorlunda för att du är tjej?
I början på Dipart blev jag det. Alla ville vara extra hjälpsamma,
bära mina betongrullar, hjälpa mig om det är tungt osv. Det gillar
jag inte. Det är bara påfrestande. Jag vill bli behandlad som
betongarbetare inget annat!
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”I början på Dipart så fick jag komma
tidigare än alla andra för att kunna byta
om. Nu är Stene så go så han sätter upp
ett draperi när han vet att jag ska vara i
en bod. Så nu fungerar det bra”

Lisa, har du upplevt någon diskriminering på Dipart?
Nej det har jag inte. Jag upplever att jag är accepterad för att
jag gör ett bra jobb som betongare. Kvinna eller inte spelar
ingen roll. Det är så det ska vara. Jag vill göra ett bra jobb,
det är vad som räknas!
Finns det något som borde vara annorlunda på Dipart ur
ett genusperspektiv? Nej, jo en sak. Det behövs
arbetshandskar för kvinnor!!! Alla handskar är för stora.
Diskriminering kan gälla kön men också härkomst. Hur
känner du där? Jag tycker det är riktigt bra att vi är så
många nationaliteter på Dipart. Man kan inte tänka rasistiskt
hos oss för vi är lika många med utländsk bakgrund som vi
är svenskar…
Om du får prata och tycka fritt , vad vill du då få oss
andra att tänka på?
Jag tycker det är viktigt med kvinnofrågan. Även om jag inte
känner mig felbehandlad på Dipart så tycker jag att i samhället i stort finns det mycket att göra. För oss kvinnor gäller
det att slänga offerkoftan och stå upp för vad vi tycker! Det
är samma sak med mångfaldsfrågan. Den är viktig och det
är bra att vi gör så mycket där.
Slutligen, vad är viktigast för dig en helt vanlig dag?
Det är att göra ett bra jobb som betongarbetare. Det är vad
jag är och vad jag utbildat mig till. Kön har inget med det att
göra. Behandla mig som vilken betongare som helst! Då är
jag nöjd!
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Shna, vår mammalediga kalkylator, berättar för oss..

Shna, hur länge har du varit på Dipart nu?
Det är fem år sedan som jag under min tid på KTH började praktisera och fast anställd har jag varit i 3.5 år.
Hur kom det sig att det blev Dipart?
En skolkamrat som heter Peter hade fått sommarjobb på Dipart. Han rekommenderade mig att söka. Han sa
ordagrant ”vår chef vill ha tjejer och helst invandrare” så jag sökte och fick jobb.
Men Shna, känner du dig som en invandrare?
Ja det gör jag. Jag pratar kurdiska hemma, mitt namn är inte direkt svenskt och jag ser inte svensk ut, så
visst känner jag mig som en invandrare.
Det här med särbehandling, kvinnodiskriminering eller rasism. Har du märkt av det?
Nej jag har aldrig märkt det på jobbet, inte en enda gång. Däremot tycker jag att jag blir positivt behandlad
för att jag är kvinna. Jag gick med grabbar på gymnasiet och likaså på KTH. Nu jobbar jag återigen med
mest killar. Och jag måste säga att jag trivs med det.
Vad tycker du om tjejer i byggbranschen?
Jag tycker det är kul. Det blir fler för varje år som studerar bygg på universitetet och det är bra. När jag
började läsa var det betydligt mer ovanligt med tjejer i klassrummen…
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Lasse, pensionerad kalkylator och extrainkallad för ett
specialuppdrag, hälsar på Shna och dottern Leylan
(visst är det ett häftigt namn…. )

Peter sålde in Dipart till Shna under en arbetsmarknadsdag på KTH för 5 år sedan…..

Shna, är det något byggbranschen generellt
borde tänka på gällande kvinnor i branschen?
Ja det är det. Man ska inte behandlas som om man
är kvinna utan alla ska behandlas lika. Det är
samma sak med att vara av utländsk härkomst.
Jag vill bli behandlad som alla andra.
Blir du behandlad på det sätt du vill på Dipart?
Ja det blir jag.
Hur togs det att du skulle på mammaledighet?
Alla blev glada för min skull och förbannade nog sin
egen otur. Det ställer till det för flera av grabbarna.
Under skoltiden så sommarjobbade Shna på olika byggen.
Här diskuterar Shna något med Mats och en annan KTHelev som heter Parisa.

Hur ska vi få mer tjejer i branschen?
Skapa praktikplatser, så kom jag in i branschen och
nu har vi Ida på väg in genom just praktik.

Slutligen Shna, om du får möjligheten att bara säga några ord….
Innan jag började på KTH hade jag bara varit i Sverige i fyra år. Många sade till mig att det skulle bli svårt
att plugga på KTH. Men det gick alldeles utmärkt. Samma sak med jobb. Jag tror att har man viljan så går
allting. Slutligen vill jag rekommendera alla tjejer som är av utländsk bakgrund att söka jobb på Dipart! Och
så vill jag säga att jag inte en enda gång ångrat att jag valde bygg. Det är en kanonrolig bransch och jag
längtar redan tillbaka till jobbet!
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Vad tycker Marie om diskriminering…

Marie Hedin. En veteran på
Dipart. Inte alltid lätt att ha och
göra med. Krusar ingen. Säger
alltid ifrån, oavsett till vem, när
något inte är korrekt. Mycket
uppskattad av ägarna och totalt
oumbärlig för VD. Och en
garant för att lönen alltid sitter i
tid på kontot.

Marie, hur länge har du varit på Dipart? Ja nu är det tolv år. Huuu vad tiden går.
Hur har den resan varit? Det har gått fort. Vi var 18 personer när jag började och jag var ensam tjej. Det var
jättekul för jag var spindeln i nätet. Hade koll på precis allt från kaffe-maskinen till ekonomin, bilarna, till vem
som ringde, till alla personalfrågor. Men så är det inte längre. Idag är vi 100 personer så någon sådan koll är
inte längre möjlig att ha.
Och vad gör du idag Marie? Jag ser till helheten i min roll som ekonomichef, det är givetvis olika ekonomiska
frågor jag jobbar med.
Marie, du brukar aldrig vara försiktig med orden. Hur är byggbranschen för kvinnor?
En ekonomiavdelning är likadan oavsett bransch. Och ofta är det enbart kvinnor på ekonomiavdelningarna.
Förekommer diskriminering i byggbranschen? Ja det gör det. Vill man komma fram ändå så gör man det.
Har du upplevt dig könsdiskriminerad på Dipart? Nej.
Marie tror du byggbranschen är bra för kvinnor? Ja svårt att svara på. Kontoret är en sak och våra byggen
en annan. Jag tror att det är väldigt tungt att jobba som betongarbetare, men som sagt, det har jag aldrig
provat.
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Gunilla är en viktig del i vår ekonomiavdelning!

Hej Gunilla, hur är det?
Det är full fart. Mellan den 17 och slutet på månaden är det fullt upp.
Löner, fakturering och sedan månadsbokslutet. Inte en lugn stund.
Hur länge har du varit på Dipart nu?
Totalt sett i drygt 7 månader så jag är helt ny.

Har du upptäckt någon diskriminering hos oss?
Nej det vill jag inte kalla det. Vi ser till individen på Dipart.
Inte efter kön, ålder eller varifrån man kommer.
Ser man till individen så brukar det gå bra.
Skulle det vara bra med fler tjejer i byggbranschen?
Jag tycker inte kön är det viktiga. Vi behöver bra människor
helt enkelt sedan får de ha vilket kön de vill.
Hur upplever du att jobba i byggbranschen?
Intressant bransch, fast jag kan ju inte så mycket själv.
Men det verkar ju som om vi är duktiga för kunderna kommer ju tillbaka.
Och Gunilla, varför sökte du till Dipart?
Det var en intressant tjänst och låg geografiskt rätt.
Jag har tre små barn och närhet till dagis och skolor är av väsentlig betydelse.
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Ida är påläggskalv inom affärsområdet Betong!

Berätta lite om dig själv.
Jag heter Ida, 21 år gammal och bor på Värmdö. Pluggar på KTH till byggingenjör, samtidigt som jag jobbar
extra här på Dipart. Jag tycker om när det händer saker. Dykning, skidåkning och ridning är några av mina
intressen. Men min största passion är bilsport så mycket av min tid läggs på bilen.
Bilsport, det är inte så vanligt bland tjejer. Vad är det för bil och vad gör du med den?
Nej, det är inte vanligt med tjejer i bilsporten tyvärr. Jag har en Nissan Skyline R33 som jag kommer köra
lite driftning och bankörning med.
Då är du förmodligen van vid att umgås med killar. Hur känns det att vara tjej i byggbranschen?
Det känns bra, hittills har jag bara fått positivt bemötande av andra.

Hur blir du bemött av killarna? Upplever du fördomar?
Alla är jätte snälla, kanske för snälla. Dom tror nog att jag är ”rädd” att skita ner mig. Den inställningen
kommer nog leva kvar tills vi tjejer tar mer plats och bevisar motsatsen.
Hur kommer det sig att du valde byggbranschen från första början?
Jag har alltid gillat tekniska saker och har haft lätt för matte. Så en teknisk linje hade jag bestämt
mig tidigt för. När jag stötte på Bygg och designlinjen som jag går i nu så kändes det helt rätt från
början. Det är kul att se arbetet växa fram, det blir så konkret.
Jobbar du något ute på något bygge eller blir det mest kontorsjobb?
Det är varierande, jag utgår från kontoret men många uppdrag jag får handlar om att ta sig till andra miljöer.
Jag har varit med vid en gjutning i Larsberg och sett hur det går till och i sommar ska jag jobba ute i flera
veckor vid en garagerenovering, för att lära mig ännu mer. Det ska bli kul att arbeta och lära känna
betongarbetarna bättre.
Hur tror du det kommer se ut i framtiden inom byggbranschen?
Jag tror att det kommer bli fler tjejer i branschen. I min klass var det fler tjejer än vad jag trodde det skulle
vara. Dock tror jag att det är svårare att få ut tjejer till byggena än in till kontoret.
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Nathalie sköter receptionen och mycket mer..

Hej Nathalie, kan du berätta lite om dig själv?
Jag är 22 år gammal och har jobbat på Dipart sen i somras och jag stormtrivs. Jag har ett genuint intresse
för människor och tycker både den fysiska och psykiska hälsan är viktig. Jag lägger mycket tid av min fritid
på gymmet då jag tävlar för Team Fairing i en sport som heter bodyfitness. Känner mig lyckligt lottad att få
bli sponsrad av Fairing som levererar de bästa kosttillskotten.
Vad spännande, Vad går sporten ut på?
Man blir bedömd gällande sin fysik av 8-10 domare och man bör ha en snygg symmetrisk och genomtränad
kropp med en sund hårdhet. Vältränad och väldefinierad helt enkelt.
Hur känns det att vara tjej på ett mansdominerat byggföretag?
Det är skönt, killar är lättsamma att jobba med. Speciellt på Dipart där alla är så vänliga och jag tycker
vi har härlig stämning på kontoret som alla bidrar till.
Vad bidrar tjejerna på kontoret till?
Dom är bättre på att ha ordning och reda om man får säga lite generellt. Jag tror på en balans mellan
män och kvinnor på en arbetsplats. Vi kan dra fördelar av varandras sätt att arbeta.
Känner du någon skillnad att arbeta med antingen killar eller tjejer?
Visst gör jag det. Det är positivt och enkelt att arbeta med killar. Tjejer har en tendens till att sätta
krokben på varandra haha.
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E-boken är här – den digitala lärlingsboken!

Arto, Samuel och Mats ser hur lärlingsboken ska fyllas i på BYN’s hemsida.

Samuels tid som lärling börjar nu gå mot sitt slut och snart har han ett yrkesbevis i sin hand.
Samuel är den första lärlingen på Dipart som fyller i sin lärlingsbok själv på BYN’s hemsida och
hans handledare Arto följer upp och godkänner sedan timmarna. Nu får vi en bättre översikt och
kan lättare se när vi behöver hålla våra planeringssamtal så vi följer utbildningsplanen.
Nu när vi får ordning på rutinen så kommer alla lärlingar få lägga in sina timmar själva i sin egen
E-bok. Det kommer att underlätta mycket och våra läringar blir mer delaktiga i sin egen
utveckling. Mer utbildning och information till lärlingarna kommer inom kort.

Vad är BYN?
BYN står för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd och är ett gemensamt partsammansatt organ,
dvs ett samarbete mellan Stockholms Byggindustrier och facket Byggnads. BYN’s uppgift är att
säkerställa att det finns kompetenta yrkesarbetare inom vår bransch och hjälper oss att utbilda
våra lärlingar och hur vi ska använda lärlingsboken så att vi följer utbildningsplanen.
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Vi förändrar ledningen i affärsområdet Dipart Norr

Pastorn började som betongarbetare på Dipart 2005. Snabbt blev han omtyckt av lagkamraterna för sitt
kunnande och driv. Rollen som försteman på våra större byggen blev självklar. Inte lång tid senare började
även uppgifter som arbetsledare höra till vardagen.

När vi fick ramavtal med Swedavia och Sigtunahem var det självklart att Pastorn tillsammans med Thorsell
skulle hålla i dem. Vårt affärsområde Dipart Norr skapades och Pastorn blev den självklara ledaren. Han var
också den som såg till att etableringen i Märsta kontrakterades och renoverades till för oss bra standard. Att
Pastorn varit en tillgång för Dipart och drivande i att skapa ett helt affärsområde råder det inget tvivel om.
Det som nu har hänt är att samtliga inom affärsområdet inklusive Pastorn tycker det är dags för en nystart av
affärsområdet utan Pastorn i rollen som affärsområdeschef.
Jens, Pastorn och Mats sitter och bara
filosoferar lite grann. Att rollen som
affärsområdeschef inte var rätt är
fastslaget. Det är ju också ett riktigt
tufft jobb!
Hur ska vi ha glädje av Pastorns
kompetens och gedigna byggkunskap
bäst framöver? Och i vilken roll
kommer Pastorn att trivas bäst, ja vara
lyckligast helt enkelt?
De frågorna har börjat diskuteras och
kommer att lösas inom en framtid!
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Dipart blev huvudsponsor till Nacka 02:ors hockeycup

Agneta fixade skyltar, vepor och allt fix…

Patrik från Nacka Hockey och Agneta framför hallen
där veporna skulle sättas upp.

Vi passade också på att genomföra en klädinsamling till förmån för gästerna på Bryggan Vantör i
Högdalen. Hela Agnetas bil full av kläder!!!

Det gick ingen förbi att Dipart var med och sponsrade
hela cupen…. Och vem vet, kanske hjälpte vi någon
ung kille lite på vägen mot att bli duktig hockeyspelare…

Lyckliga pristagare i Dipartcupen!!!
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Det var en cup med 8
lag där Nacka ställde
upp med två egna lag.
Och tror Ni inte att
Nacka var så ofina så
de kom på 1:a och 2:a
plats i sin egen cup!!!
Men oavsett det så blev
det en väldigt lyckad
tvådagarstillställning, en
bra klädinsamling och
säkert ytterligare en
eller två som vet mer
om Dipart.

Rasmus start på Dipart uppmärksammas av
arbetsförmedlingens tidning Platsjournalen.

Att unga människor får komma ut i arbetslivet och praktisera är oerhört viktigt. Rasmus, som har en bakgrund
med droger och kriminalitet, har tagit sig an sin praktik hos oss med stort engagemang och blivit uppskattad
av de övriga. Hos oss är det vad han presterar nu som räknas. Att det kan gå alldeles utmärkt även med killar
och tjejer som haft det lite tufft ville Arbetsförmedlingens tidning Platsjournalen uppmärksamma och besökte
oss på vårt bygge vid Värtavägen..

Intervjuteamet ställde ingående frågor till egentligen
alla på bygget även om det stora fokuset låg på
Rasmus. Att han lyckats bra hos oss är viktigt för
arbetsförmedlingen som har många killar och tjejer i
en liknande situation som de nu hoppas kunna hitta
praktikplats till. Vi har tillsammans med Rasmus visat
att det kan gå alldeles utmärkt! Vår affärsområdeschef
Jonny Törnros har drivit det här projektet hårt och är
värd en ordentlig kred för det!!!!
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Vi ”lånar ut” två kanonkillar till Viktor Hansson Bygg!

Darko är en av våra absoluta trotjänare. Han har varit
uppskattad snickare i många år hos oss. När han och
Mauritz blev erbjudna att börja på Viktor Hansson
Byggnads så kunde vi bara gratulera dem. Det är ett
fint byggmästareföretag. Mycket kommer bli
annorlunda för Darko och Mauritz och om det är så
att de vill tillbaka så är dörrarna vidöppna!!!

Jens, Mats och Darko hade ett riktigt bra snack på
Darkos sista dag hos oss. Alltid bra att avsluta på
ett trevligt och bra sätt. Darko fick två stora, varma
och uppriktiga kramar innan han skyndade vidare.
Men ibland är det nyttigt att byta miljö och typ av
jobb så vi har all förståelse för att Darko vill byta ut
servicearbeten mot nyproduktion. Och som sagt.
Vi hoppas att Darko ringer på vår dörr om några
år igen!!
Mauritz har varit på Dipart sedan praktiktiden. De senaste åren som
servicesnickare. Det är nyttigt för hans utveckling att få prova på något
helt annat. Vi önskar honom all lycka och gratulerar Viktor Hansson
Byggnads till rekryteringen av en förstklassig hantverkare!
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