Medlemstidningen!

Hur jämställd
är egentligen
vår bransch?
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Det råder ingen tvekan om
att väg- och banbranschen är
mansdominerad...
Linda Agetoft är en av de två kvinnliga
ombudsmännen, bland 10 manliga ombudsmän som arbetar på Seko Stockholm. Kontorets resterande kvinnor
arbetar som assistenter.
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Linda Agetoft
Ombudsman Seko
Stockholm

Linda har arbetat på Seko Stockholm sedan augusti 2016 och har
sin bakgrund i akademikerförbundet
Jusek. Idag representerar hon Väg &
Anläggnings medlemmar, tillsammans
med Rolf Hedlycke, Christer Bergk och
Ronnie Bergmark.
Med en överlägsen majoritet män i branschen, inom Stockholmsregionen, är det
glädjande att tillsammans med kollegorna på
Väg och Ban, sedan augusti förra året, fått
möjlighet att representera dessa medlemmar,
som ombudsman på Seko Stockholm.
I mitt arbete jobbar jag dagligen med
att säkerställa att kollektivavtalen följs och
att medlemmarna arbetar under schyssta
villkor. En annan del i uppdraget är att i
dialog och samverkan med medlemmarna,
verka för insatser som stärker branschen
på sikt. Här ser jag att jämställdhetsfrågan
och andelen kvinnor kommer att vara en
fortsatt viktig fråga.
Kompetensen skall tas på allvar och jämställdheten prioriteras!
En blandad sammansättning av arbetsgruppen skapar en bättre dynamik, men
det handlar också om att stå sig i den tuffa
konkurrensen.
För att förbli stark i tävlan om uppdrag
på marknaden är det viktigt att rekrytera
och ta tillvara på kompetensen inom alla
grupper i samhället. När dessutom andelen
kvinnor i beställarroller ökar ställs ännu
större krav på återspegling av detta i de organisationer som konkurrerar om uppdragen.

Lyft frågan på ditt jobb, hur kan ni
förbättra arbetsplatsen och på så sätt
locka till er och behålla kvinnliga
kollegor?
På Seko Stockholm är vi två kvinnor av
totalt tio förhandlande ombudsmän i
skrivande stund. Det är långt ifrån hälften, men rekryteringen av ytterligare en
kvinnlig ombudsman förra året är ett
kliv i rätt riktning och en viktig signal
från förbundet.
Jag har glädjande nog blivit varmt
välkomnad av såväl kollegor som medlemmar. Men även jag stöter såklart på
en och annan onödig kommentar, en och
annan medlem som utgår från att jag är
administratör snarare än ombudsman –
och signaljackor i ”one size fits all men
without curves”.
Vi kan bättre än så.
Linda Agetoft

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Bilden är ett montage
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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En del av bilden vi ser kan såklart
förklaras genom att blicka tillbaka i
historien. Jag tror dock att vi vinner
på att erkänna att en annan del av förklaringen ligger i att andra branscher
har lyckats bättre med att attrahera och
välkomna kvinnlig kompetens.
Det finns ett antal grundläggande
problem som vi borde kommit till rätta
med redan. Något som återkommande
dyker upp är dåliga attityder och onödiga kommentarer gentemot kvinnliga
kollegor – såväl som brister i arbetsmiljöarbetet med bodar och utrustning,
som är dåligt anpassade för kvinnor.
Som med många arbetsrelaterade
och fackliga frågor så tror jag att vi alla
måste hjälpas åt för att göra skillnad.
Det är vi tillsammans som är och kan
påverka branschen.
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”Varför har tjejer så tunna
röster...”

Text och foto: Cassandra Solback

”Varför har tjejer så svårt att hööras?
Ska en tjej sitta tyst va? Och bara
hoppas att någon kille ska säga det
hon tänkt”.
Är det verkligen så att vi tjejer har
så tunna röster?
Varför är det så mycket snack om
skillnaden mellan killar och tjejer? Jo,
därför att det är tyvärr fortfarande
en stor skillnad på dessa två kön – på
många sätt och olika plan!
Det är år 2017 och även fast vi lever i
ett relativt jämställt land, så är det långt
ifrån jämställt mellan män och kvinnor!
Om Sverige jämför sig med många andra
länder så ser det ganska så bra ut, men är
det verkligen så vi skall jämföra?
Skall vi inte fokusera framåt istället?
Arbetarrörelsen har alltid kämpat för

att få samma rättigheter som de rika i
samhället – så även när det gällde rösträtten i början av 1900-talet. Det var
endast de högt uppsatta männen som
som hade rösträtt.
Efter en gidiger kamp av arbetarrörelsen så skulle äntligen även arbetarna
få röst rätt. Arbetarmännen fick rösträtt
– kvinnorna glömde man bort.
Efter en motsträvig kamp lyckades
arbetarkvinnorna, tillsammans med en
del modiga överklasskvinnor till sist
nå resultatet allmän och lika rösträtt i
Sverige – oavsett kön och lön!
Den här tiden var riktigt tuff för
arbetarrörelsen, men framförallt för
arbetarkvinnorna. Att som kvinna
arbeta och tjäna egna pengar ansågs
som fullständigt orimligt! Som kvinna
skulle man tjäna mannen och sin familj
– därför blev man även omyndig, som
kvinna, när man ingick äktenskap.
Javisst, detta var då det – men är
det egentligen så stor skillnad från då
och nu?
Idag är man som kvinna, i Sverige, myndig även om man gifter sig – men väldigt
många, framförallt inom arbetarrörelsen,
är fortfarande beroende av sina män!
Vi har fortfarande, i Sverige, år 2017
kvinno- och mansdominerade branscher. Ett exempel på sådana är handeln
och anläggningsbranschen.
Inom handeln är majoriteten kvinnor.
I den branschen är deltid och visstid en
norm – det är nästintill omöjligt att få
en heltidsanställning. Många kan vara
glada om de ens får några fasta timmar på kontrakt. Lönen är generellt
låg, vilket även påverkar de anställdas
framtida pension.
Vår klubb tillhör en bransch som är
mansdominerad. I Stockholm är endast
119 av hela 3 826 stycken medlemmar
kvinnor! Detta är bland den högsta
siffran vi haft – ändå är det endast 3,1
procent.
I denna bransch är lönerna högre än
inom kvinnodominerade branscher –
heltid är en norm.
För att få till så bra avtal som möjligt
så är många medlemmar A och O, men
även fast Handels är LO´s tredje största
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förbund så är skillnaden mellan dessa
två branscher enorm. Hur kommer
det sig?
Kommunal är LO´s största fackförbund – ännu ett förbund med väldigt
många kvinnor, låga löner och delade
turer. IF Metall är LO´s näst största
förbund – det är mansdominerat och
det är det förbundet som sätter märket
i avtalsrörelserna.
Så, även i modern tid är det alltså
stor skillnad mellan män och kvinnor –
framförallt som löntagare! Som kvinna
är det inte alltför ovanligt, under en
arbetsintervju, att få frågan om när man
tänkt att skaffa barn. När man sedan är
i 20-35 år åldern så ligger man i någon
slags ”riskzon” för barnafödsel. Precis
som om man som kvinna vore någon
slags barnmaskin vars enda uppgift är
att just föda barn. Väldigt många män
är också föräldrar, men konstigt nog är
frågan inte lika vanlig där. Däremot är
det inte så populärt med föräldraledighet för män heller – en del arbetsgivare
ser ingen självklarhet i att män skall
vara föräldralediga!
I den så kallade riskzonen är det
väldigt svårt att få en heltidstjänst,
tillsvidare. Om man sedan skaffat barn
så kvarstår denna svårighet tills barnen
är stora.
Våra 40 år i arbetslivet är beroende
av heltid, låg sjukfrånvaro, hög inkomst
och en bra pensionsinbetalning. Om
man då halva arbetslivet har svårt att få
en fast, heltidstjänst så blir det extremt
tufft hela livet!
Väldigt många människor skaffar barn
och ett flertal par låter den partner som
har lägst inkomst vara mest föräldraledig.
Ojämställt föräldraledighetsuttag,
tillsammans med låg inkomst och deltid
resulterar i en minimal pension. Därav
är många kvinnor extremt beroende av
sina män, den dagen de går i pension,
vilket påminner väldigt mycket om hur
det var för hundra år sedan!
Därför måste vi kvinnor fortfarande
organisera oss och skrika:
”Håll klaffen och lyssna, så hörs det nog
vad vi vill säga!”
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Jag kan inte fortsätta jobba
– blir nog även tvungen att byta bransch!
arbetar själva. De gånger de inte gör
det är sannorlikheten större att hamna
tillsammans med en man än en kvinna,
då könsfördelningen ändå är långt ifrån
jämn.
De antal kvinnor som finns på företaget försöker att hålla ihop och stötta
varandra. Precis som på många andra
ställen, så kan attityden mot de kvinnligt anställda vara tuff.
”Tjejer skall inte...”
”Tjejer kan inte..”
Vad tjejer (eller kvinnor, som det egentligen heter när man är vuxen) kan eller
inte kan – ska eller inte ska göra, är något
som ofta diskuteras över ens huvud vid
ankomst av en körning.
Attityden och bemötandet är inte
alltid den trevligaste – man behöver
kunna vara rakryggad och säga ifrån!
Eveline tror inte att det finns någon
enkel lösning på detta – det är bara så
det är – så det alltid har varit.
Hon tror däremot att de kvinnor som
ändå är i branschen måste stå upp för
varandra, och att det är där möjligheten
finns för att få in fler kvinnor i yrket.
Hon tror att det kommer att bli
bättre i framtiden, då utvecklingen
inte kan bromsas hur länge som helst!

Foto: Eveline Umpala

Eveline Umpala, på Grundab –
Bellmans åkeri, har alltid varit
intresserad av att köra lastbil och
valde därför att gå en yrkesutbildning på Grönlunds.
Trots att hon älskar sitt arbete,
kan det bli så att hon tvingas byta
bransch helt i framtiden!

”Jag kommer nog att bli tvungen att
byta yrke, inom en snar framtid!”
Trots Evelines stora intresse för maskiner och motorer, så ser framtiden inom
branschen inte alltför ljus ut. Det är
inte det att hon vill göra något annat,
eller att hon inte längre orkar med jargongen. Upplägget och strukturen gör
att hon kanske inte kommer att kunna
vara kvar.
Att mäns och kvinnors kroppsuppbyggnad ofta skiljer sig något, har vi
vetat i alla tider. Ändå är det fortfarande
ovanligt att det finns arbetskläder för
kvinnor – trots att yrket utförs av både
män och kvinnor!
Har man former och inte är lång, så

Eveline har bara arbetat i branschen
i ett år, men trivs redan som fisken i
vattnet!
Hennes sambo kör också lastbil,
men deras arbetsvardag och framtid
inombranschen ser helt olika ut! Detta
då de inte har samma förutsättningar.
På Evelines företag finns det en del
kvinnor, men jämfört med antalet män
så är det ändå väldigt få. Även fast det
finns en del kvinnor på företaget så
träffar de sällan varandra, då de oftast
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blir det genast problematiskt.
Eveline har dagligen varit tvungen att
försöka vika upp sina arbetsbyxor, utan
att försöka täcka över reflexerna, vilket
inte är det lättaste.
Nu väntar hon och hennes sambo
barn, vilket gjort att hon inte kan
använda arbetsbyxorna alls. Det finns
inga varselbyxor att erbjuda henne, så
hon tvingas arbeta i sina privata byxor
– vilket hon fått en del kritik för.
Det händer mycket i kroppen när man
väntar barn och man är ofta i behov
av att kunna röra på sig – sitta och stå
på olika sätt. Detta gör att Eveline inte
kan sitta och köra lastbil åtta timmar
om dagen. Hade hon haft möjlighet att
röra på sig – att arbeta tillsammans med
någon som kan byta av henne bakom
ratten, så hade det fungerat. Eveline är
nu sjukskriven och kommer troligtvis
att vara det resten av graviditeten.
Hon har även funderat en hel del
på hur det kommer att bli sedan, när
hon återgår i arbete. De börjar arbeta
vid sextiden på morgonen och får så
sent som dagen innan veta vart de skall
kommande arbetsdag.
Eveline och hennes sambo har undersökt vilka förskolemöjligheter det
finns som synkar med dessa arbetstider
och former, utan resultat. Detta gör att
Eveline tror att det kommer att vara
svårt för henne att ha en framtid inom
detta yrke och denna bransch. Vad
hon skall göra framåt i tiden vet hon
inte, men hon både hoppas och tror
att branschen en dag kommer att vara
”anpassad”för alla!
Men innan vi är där så gäller det
att branschens kvinnor håller ihop och
kämpar för att få in fler och fler kvinnor,
som stannar.

Text: Cassandra Solback
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Krävs ofta mer som kvinna!

Utvecklingen går ju allt som oftast
framåt, men ibland tar det lite
längre tid. Det är alltid lättare att
få till en förändring när man organiserar sig, men då behöver man
också vara ett gäng. Mycket har
hänt under de senaste 26 åren, men
ändå inte – det är en lång väg att
vandra. Detta har Anki Oscarsson
stor erfarenhet av.
Anki Oscarsson är 68 år och har tillbringat en större del av sitt arbetsliv
inom mansdominerade områden.
I den här branschen har hon varit i
hela 26 år, vilket gör att hon både har
stor erfarenhet av yrket och av hur
det kan vara som kvinna inom detta
område. Hon vet hur tufft det många
gånger kan vara när man som ensam
kvinna, eller tillsammans med ett fåtal
andra kvinnor, arbetar tillsammans
med en majoritet av män. Hon kan
jargongerna och har under åren lärt sig
att bemöta dem!
”Det räckte inte att göra ett bra jobb,
utan man var tvungen att göra ett
bättre jobb än de andra, för att bli
accepterad”
När Anki började sin karriär inom
branschen kände hon sig inte alls välkommen – bara för att hon är kvinna.
Man synade henne och kontrollerade
allt vad hon gjorde – att hon gjorde rätt
och gjorde det hon skulle. Hon kände

hela tiden att hon var tvungen att visa
vad hon gick för och jobba hårdare än
de andra, för att bli godkänd.
”De första månaderna grät jag varje
morgon”
Att som kvinna etablera sig inom ett
mansdominerat område, oavsett område, är sällan enkelt! Ofta finns det en
väletablerad jargong och attityd på arbetsplatser med ojämn könsfördelning.
Detta har Anki fått erfara under sina år
inom branschen.
I början tyckte hon att det var riktigt
tufft och hon grät på mornarna. En
dag fick hon nog och bet ifrån – efter
den dagen satte man sig inte längre
på henne! Som kvinna i branschen har
hon fått lära sig att behöva försvara sig
verbalt, titt som tätt. För att orka med
vardagen har det behövts att bli kaxig
och att våga säga både emot och ifrån.
Detta märks tydligt även under
denna intervju, som görs på en bensinmack, då hon direkt hugger ifrån mot
de gubbar i varselkläder som försöker
tränga sig vid kaffemaskinen. Det bildas
ett gäng fågelholkar runtomkring henne
och det blir knäpptyst.

”Sluta jobba gör jag när jag blir gammal!”
Generellt på arbetsmarknaden, som
kvinna, är det svårt att få ett heltidsjobb, bli tagen på allvar, få använda
sina kunskaper och erfarenheter, och
man ses ofta som antingen väldigt ung
eller gammal. Har man dessutom starka
åsikter och är driven, så kan det vara
ännu svårare. Anki har gått ifrån att
inte bli tagen på allvar, till att anses vara
gammal och färdig i arbetslivet.
Sedan årsskiftet arbetar hon på DIM
Schakt AB, där hon trivs som fisken i
vattnet och där man tar tillvara på hennes
erfarenheter och kunskaper.
Hon tycker att det generellt börjar
bli en attitydvändning inom branschen
– många uppskattar att ha kvinnliga
medarbetare idag och det grova språket
har i alla fall blivit mildare hos en del
generationer.
Anki tänker arbeta tills den dag hon
känner sig gammal – fram till dess är
hon en fortsatt kämpe för branschens
kvinnor och arbetets utveckling!

Kvinnligt Nätverk – Att organisera
sig för att få till en förändring är
jätteviktigt!
Anki har under sitt liv fått erfara både
hur det är att vara en yngre och äldre
kvinna inom branschen. Hon har även
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sett vad som hänt och inte hänt med
utvecklingen under åren.
Lyckas man bli en i gänget så är
det en jättetrevlig bransch att arbeta
i, och fler och fler kvinnor tar sig in i
branschen.
Under 2000-talets första årtionde
började Anki att aktivera sig inom
Kvinnligt Nätverk. Hon var trött på
hur toalettsituationen kunde vara i
bodarna, med öppna pissoarer och en
toalett. Detta gjorde, till en början, att
hon hellre väntade med att gå på toa
tills hon kom till en mack.
Idag finns det fler än en toalett i de
flesta bodar och en del har även damrespektive herrtoa – men långt ifrån
alla! Arbetskläder för kvinnor har även
varit en stor fråga under åren. De har
börjat att komma, men det är ännu en
lång väg att vandra – graviditetskläder
finns ännu ej. Anki menar på att man
måste driva dessa frågor brett inom
branschen – skapa debatt, väcka intresse
och få företag att vilja investera.

Text och foto: Cassandra Solback
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Är även jobbigt för en del
män...
Att veta vilket yrke man ska ha som
vuxen, när man går på gymnasiet är
inte alltid det lättaste. Många väljer
gymnasielinjer för att kunna plugga
vidare till lite vad som helst,en del
väljer som sina kompisar och andra
vet exakt vad man vill!
Julia Gustavsson gick till en början på
mediaprogrammet – sedan hoppade
hon av och bytte till en yrkesutbildning
på Yrkesplugget i Bromma. Hon kände
att hon inte ville ha ett stillasittande
arbete, utan ett fysiskt arbete.
Hon hamnade i en klass med ett
20-tal elever, där hon var ensam tjej.
Redan på gymnasieutbildningen kände
hon av machokulturen, men upplevde
den ändå relativt mild då alla i klassen
var färskingar inom området.
Sedan år 2011 är Julia ute i arbetslivet och arbetar på SH-Bygg. Även
där är hon ensam tjej – i alla fall på
anläggningssidan i Stockholm. På trädgårdssidan finns det en del tjejer, och på
kontoret är det nästan bara kvinnor.

Julia Gustavsson ute i produktionen

Julia Gustavsson ute i produktionen
ändå där, bland kollegorna, och hon
upplever den som grövre än i skolan.
Det gäller att inte skratta åt skämten

Det finns en hel del frågor att driva
inom branschen, men det går lite trögt!

Tankesättet att kvinnor bara kan en viss
del, eller att kvinnor bara kan utföra
hälften av arbetet lever ännu kvar.
I bodarna är det en hel del skämt om
vart kvinnor hör hemma och vilka uppgifter i livet de skall ha. Det skrattas åt
machoskämten, på kvinnors bekostnad
och så länge ingen sätter en gräns och
skrattet fortsätter, kommer det inte bli
någon skillnad. Det är Julias teori, som
tror att man generellt vill att machokulturen skall leva kvar.
Samtidigt märker hon att en hel
del män också tycker att attityden
och nivån är jobbig. Ännu tuffare kan
det vara som ung kille, att bemöta och
uppleva detta som lärling.
Julia tror att både män och kvinnor,
tillsammans måste sätta gränser och
arbeta för en förbättring – men det
krävs att någon börjar! Att bara sluta

Julia sitter med i företagets mb-grupp,
sedan cirka två år tillbaka. Mb-gruppen består av 12 personer, varav tre
är kvinnor. I gruppen tas det upp en
del jämställdhets- och könsrelaterade
frågor.
Ett generellt jämställdhetstänk behövs
i hela branschen – bland alla dess parter.
När ett stort skoföretag säljer skor med
tydlig färgkodsmarkering för män och
kvinnor så blir det hela väldigt tydligt.
Skor där storlekarna 40 och uppåt
har gröna detaljer, medans storlekarna
39 och nedåt har rosa detaljer. Julia
tycker om rosa, men förstår den tydliga
markeringen.
Julia tycker att hon arbetar på ett
seriöst företag, som inte gör skillnad
på folk och folk. Machokulturen finns
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skratta skulle nog hjälpa en hel del.
Som kvinna behöver man vara tuff i
denna bransch!
Julia tycker att det är jätteviktigt att
få in fler kvinnor i branschen, men är
osäker på hur man skall gå tillväga för
att lyckas med detta.
Rent generellt så gäller det att vara
tuff som kvinna för att palla trycket!
Samtidigt tror hon att man måste vara
tuff som man för att kunna förändra.
Det sker en del vuxenmobbing mot de
män som har en mildare ton.
Annat tycker hon att det är i Stockholmsklubbens styrelse, där hon är inne
på sitt andra år som ersättare. Där råder
det respekt och man kämpar för allas
lika värde.
Julia tycker att Stockholmsklubben
är ett riktigt bra föredöme, som aldrig
skulle utesluta- eller göra skillnad på
någon.
Text: Cassandra Solback
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Lös korsordet – hitta det röda lösenordet!
Föregående nummers vinnare hittar du på www.sekosthlmva.se/skrift/tidningar
Skicka in ditt svar från meningsfältet under korsordet till:
cassandra.sekovagoanlaggning@gmail.com
eller: Seko Stockholm, Klubb Väg & Anläggning Box 1032, 171 21 Solna
Lösenord, namn, adress/e-postadress och arbetsplats.
Till den som lottas fram, med rätt lösning, skickas en facklig gåva.
V & A Stockholm & Norrköping
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Posttidning		

Begränsad eftersändning

Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den
nya adressen på baksidan

Avsändare:
SEKO Stockholm, Klubb väg & anläggning
Box 1032, 171 21 Solna

B

KLUBBEN
INFORMERAR...

Kontaka Seko Direkt
0770-457 900
När du har frågor som rör ditt jobb, eller
behöver personlig rådgivning.
Oavsett var du bor i landet når du oss alla
vardagar kl:08.00-18.00. Du kan också välja
att maila din fråga till oss på;
sekodirekt@seko.se

Din lokala avdelning och klubb:
Seko Stockholm
Box 1032
171 21 Solna

Telefon 08 454 84 00 Fax 08 454 84 12,
stockholm@seko.se

Kontakt med din klubb:
Seko Stockholm väg & anläggning
Box 1032
171 21 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Telefon: 08-35 06 30
Fax: 08 454 84 12,
vag&anlaggning.stockholm@seko.se
Hemsida: www.sekosthlmva.se
Facebook: Seko - Väg & Anläggning - Klubb 210
Instagram: Sekovagochanlg210
Twitter: @SekoVagochanlg
Facebookgrupp: Kvinnligt Nätverk Väg &
Anläggning
Seko Mellansverige väg & anläggning
Box 680
611 15 Norrköping
Besöksadress: Luntgatan 28
Telefon: 070-265 97 75
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