
Ramirent- 
 rapporten
2021
En rapport med fokus på hållbarhet, säkerhet, 
hälsa och trivsel, jämställdhet, digitalisering och 
kompetensbehov inom byggbranschen.



Välkommen att ta del av vår Ramirent rapport för 2021! I den har vi tagit 
tempen på några aktuella ämnen inom byggbranschen. Genom att 
belysa och öka kunskapen om dessa frågor, vill vi bidra till att utveckla 
branschen i en positiv riktning.

Det som framför allt gläder mig i rapporten är att så många upplever 
sin arbets plats som säker och att tillbud och olyckor rapporteras in 
till ledningen i de allra flesta fall. Det bidrar till att förebygga och så 
småningom även få ner antalet olyckor på våra arbetsplatser. 

Vi ser även hur jämställdhetsarbetet börjar ta fart, vilket är en 
överlevnads fråga för branschen. Miljöarbetet är ytterligare något som 
många byggföretag jobbar med, även om rapporten visar att det finns 
en hel del kvar att göra där.

Vad branschen däremot behöver fokusera mer på är att få igång 
digitaliseringen - i hela kedjan från idé och planering till bygge och 
förvaltning. Här finns stora vinster att göra och digitaliseringen kan 
bidra till den ökade effektivitet som branschen så väl behöver. Rapporten 
visar att många företag använder digitala verktyg idag och att det 
som framför allt finns behov av är digitala APD-planer, ritningar och 
kundportaler. Men för att effektivisera branschen behöver flera aktörer 
driva digitaliseringen tillsammans och mer gränslöst än idag.

Vi på Ramirent brinner för att skapa effektiva byggarbetsplatser! 
Inte bara genom att erbjuda våra kunder maskiner, liftar och annan 
utrustning. Nej, vår mångåriga expertis har även gjort oss till efter-
frågade rådgivare och projektledare, där vi bidrar till att öka effektivite-
ten på byggena genom noggrann planering och uppföljning. 

Ramirentrapporten är en del i vårt arbete att vägleda våra kunder 
i deras arbete. Jag hoppas den ska bidra till att inspirera er i ert 
fortsatta utvecklingsarbete. Trevlig läsning!

Mikael Olsson, VD Ramirent AB
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Om undersökningen. Resultatet i korthet.

Det här anser byggföretagen 
att de kunde bli bättre på 
inom miljöområdet
4 av 10  att erbjuda miljöanpassade produkter

4 av 10  att använda återbruk

1 av 5  att förbättra avfallshanteringen i byggprojekt

1 av 4  att kommunicera sitt hållbarhetsarbete

4 av 10  att välja hållbara alternativ framför billigaste

2286 Så många arbetsskador som 
lett till sjuk frånvaro har rappor
terats in till Arbetsmiljöverket 
från januari till augusti i år . 

16%
har mått psykiskt dåligt på grund av sitt arbete flera gånger senaste året

73%
trivs väldigt bra på sin arbetsplats

7 av 10
informerar ledningen om såväl stora som små missförhållanden på arbetsplatsen

Med hjälp av Sverige Bygger/Byggfakta har drygt 
200 personer inom byggindustrin i Sverige svarat 
på en enkät om hur de upplever sin arbetsplats och 
sin arbetssituation. Syftet med rapporten är att 
lyfta aktuella frågor som hållbarhet, digitalisering, 
kompetensbehov, trivsel, säkerhet och jämställdhet 
inom branschen

•   85 procent av de som svarade sitter på ledande 
befattningar, är ägare eller VD. 10 procent är yrkes
arbetande och resterande är platschefer, arbets
ledare eller liknande. 

•   90 procent av de som svarat är män 

•   Majoriteten är mellan 3060 år

•   Enkäten skickades ut våren 2021

207
deltagare i enkäten
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Positivt med jämställdhet! 

80%   tycker att arbetsklimatet blir bättre på 
jämställda arbetsplatser  

65%  tycker att det blir en roligare arbetsplats  

27%   att det blir mindre spänningar i en jämställd 
grupp – bara 1,5 procent tycker mer 

6 av 10   tycker att de arbetar aktivt  
med jämställdhet

Det här hindrar bygg-
företagen att jobba 
mer digitalt

1av4  
tycker att kunskapen saknas.

 1av5 
tycker det fungerar bra som det är.

 14% 
tycker att viljan saknas .

Det här slarvas det främst med på byggarbetsplatserna

Användning av  
skyddsutrustning 

 41%
Att säkerhets

rutinerna inte följs 
 32%

Oförsiktighet  
med handmaskiner 

 27%62%
anmäler alla tillbud och 
olyckor till arbetsgivaren
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66%
tycker att de är en  
inkluderande arbetsplats 

 

64%
använder digitala 
verktyg i stor 
omfattning på sin 
arbetsplats.

Vilken typ av  
specialist-
kompetens  
saknas inom  
byggbranschen?

Hållbarhetsexperter 30%
Logistiker 24%
Digitaliseringsexperter 23%
AI-ingenjörer 19%
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Hållbarhet Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 20 procent 
av Sveriges utsläpp och hållbarhet är en stor fråga i 
branschen. Byggbranschens färdplan har målet att 
branschen ska vara klimatneutral till 2045. Marianne 
Hedberg är miljöexpert på Byggföretagen och en av de 
som driver arbetet med färdplanen.

Läs intervju på sid 8.

1
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Det här anser byggföretagen 
att de kunde bli bättre på 
inom miljöområdet

Tips för att öka ditt  
hållbarhetsarbete  
•   Utvärdera nuläget och analysera hur arbetet 

kan förbättras. Till exempel genom en hållbar
hetsrapport.

•   Ha koll på avfallshanteringen. Hos Bygg
företagen finns branschens gemensamma 
”Resurs och avfallsriktlinjer för byggande och 
rivning” med hjälpmedel för att sköta avfalls
hanteringen. 

•   Vänd dig till din branschorganisation för 
checklistor och hjälp om du har frågor.

Ramirents gröna  
erbjudande 
GREEN FLEET
Green Fleet är Ramirents fossilfria uthyrnings
park helt utan utsläpp av växthusgaser. Idag är 
84 procent av Ramirents erbjudande Green Fleet. 
Dessutom är 76 procent av bodarna miljöbodar 
(A eller AAklassade) som genererar minimal 
energiförbrukning. 

HÅLLBARA KUNDSAMARBETEN 
Genom mångårig expertis är Ramirent rådgivare 
inom klimatsmarta, hållbara och effektiva 
lösningar, som genererar minimala utsläpp från 
bygge och transporter. Vi kan ta ansvar för 
samordningen av hela projektet, från grushög till 
färdigt bygge.

ECOSOLVE
Ramirents webbaserade EcoSolvesnurra, är ett 
verktyg för att beräkna och visualisera möjliga 
miljöbesparingar på byggen. Den visar på ett 
enkelt och överskådligt sätt vilken skillnad olika 
val inom belysning, värme och bodetablering 
gör för utsläpp och energianvändning på en 
byggarbetsplats.

4 av 10  att erbjuda miljöanpassade produkter

4 av 10  att använda återbruk

1 av 5  att förbättra avfallshanteringen i byggprojekt

1 av 4  att kommunicera sitt hållbarhetsarbete

4 av 10  att välja hållbara alternativ framför billigaste

instämmer helt i att de väljer hållbara 
alternativ framför billigaste

uppger att billigaste leverantören blir 
dyrare än de räknat med i slutändan 
minst 10 procent av gångerna 

har en hållbarhetsrapport

2 av 10
7 av 10 
4 av 10
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Byggbranschens färdplan har målet att 
branschen ska vara klimatneutral till 2045. 
Marianne Hedberg är miljöexpert på 
Byggföretagen och en av de som driver 
arbetet med färdplanen.

–En utmaning är att det är en stor bransch 
med många aktörer som kommit olika 
långt i sitt hållbarhetsarbete. Att det 
finns en insikt om att man måste bidra 
är avgörande och helhetstänket kring 
resurseffektivitet måste finnas med redan 
från idéstadiet. Ofta kommer man på det 
försent. Vi har alla ett långsiktigt ansvar 
eftersom det vi bygger påverkar under en 
lång tid, säger Marianne Hedberg.

Under byggtiden är materialval och 
transporter det som har störst miljöpåver-
kan, medan energianvändningen spelar 
stor roll när byggnaden väl är i drift. Stort 
fokus vid nybyggen har därför hittills legat 
på energieffektivisering. 

–Men det är också viktigt att se över det 
befintliga fastighetsbeståndet – ordentligt. 
Satsningar på nybyggnation tar oss inte 
hela vägen, säger Marianne Hedberg.

Viktigt att göra rätt från början
I arbetet med färdplanen har man iden-
tifierat klimatkrav vid upphandling och 
tidiga skeden samt att säkra informations-
flödet genom byggprocessen, som viktiga 
punkter att börja med. En viktig aspekt är 

även att följa upp kraven och säkerställa 
att de uppfylls.

–Miljökrav måste genomsyra hela byggets 
livscykel, från idé till bygge, drift och en 
eventuell framtida rivning. Tyvärr försvin-
ner de ofta på vägen, även om livscykel-
analyser inför materialval och utformning 
av byggnader blir allt vanligare, menar 
Marianne Hedberg.

Byggföretagen har tagit fram en vägled-
ning om att upprätta hållbarhetsredovis-
ning för små- och medelstora företag i 
byggbranschen. Till denna finns även ett 
beräkningsverktyg kopplat.

–En hållbarhetsrapport är ett bra verktyg 
för alla företag, inte bara för de som 
omfattas av lagkravet. Man synliggör 
var företaget står och hur arbetet kan 
förbättras. Att kunna erbjuda ett hållbart 
byggande är dessutom en rent affärsmäs-
sig fråga. Det kanske låter tungt men man 
hjälper sig själv i längden genom att sätta 
ramarna, säger Marianne Hedberg.

Ett annat hjälpmedel som nu arbetas 
fram av bland andra Byggföretagen 
är en Kokbok för byggarbetsplatsens 
hållbarhetsarbete som främst ska vara till 
hjälp med handfasta råd för miljöarbetet 
i byggprojekt. Den beräknas vara klar i 
slutet av 2021.

Hon jobbar med  
Byggbranschens färdplan 
– för en klimatneutral bransch

”Vi har alla ett långsiktigt ansvar 
eftersom det vi bygger påverkar 
under en lång tid”

Marianne Hedberg
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Säkerhet

”Ingen plats är säkrare än vad vi sätter för 
människor där”. Orden är Erik Lindéns, HSEQ-
chef på Ramirent. De största riskerna han ser 
på byggarbetsplatser idag är att man inte gör 
som man planerat eller att enskilda individer 
tummar på säkerheten vid enkla arbets-
moment. Vinnarna är de företag som lyckas 
bygga en kultur där medarbetarna säger ifrån 
när någon gör fel och att man gör det av 
omtanke om varandra.

Läs intervju på sid 12.

2
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Ramirents erbjudande 
inom säkerhet
SITEPLANNER
Siteplanner är Ramirents digitala verktyg som 
hjälper till att skapa säkra, hållbara och effektiva 
arbetsplatser, med hjälp av 3Dritningar. Med 
verktyget kan man enkelt rita upp arbetsplatsen, 
placera ut gångstråk, inhägnader, grindar, bodar, 
belysning mm och få en bra bild av hela bygget.

RAMIRENTSKOLAN
Inom ramen för Ramirentskolan erbjuder vi säker
hetsutbildningar för bland annat arbete på höga 
höjder, arbete på väg, arbete med heta processer 
och för säkra lyft, truckar och maskiner med 
särskilda risker. 

TRYGGARE BYGGARE
Ramirents Tryggare byggareguide ger praktiska 
tips, checklistor och instruktionsfilmer för en 
säkrare arbetsplats! Du laddar ner den här  
http://tbguiden.tryggarebyggare.se/sv

SÄKERHETSPRODUKTER
Säkerhetsprodukter som t ex fallskydd, ställ
ningar och avstängningsutrustning.

2286
Så många arbetsskador som lett till sjukfrånvaro 
har rapporterats in till Arbetsmiljöverket från 
januari till augusti i år . 

66% av de 
tillfrågade i undersökningen 
tycker att arbetsplatsen 
känns säker . 

 

32% tycker den 
känns ganska säker .  

2 av 10  
tycker att de skulle 
kunna arbeta mer 
aktivt med säkerheten 
på arbetsplatsen .
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62%
anmäler alla tillbud och olyckor  
till arbetsgivaren

31%
anmäler de flesta

 5%
anmäler endast ett fåtal

Användning av  
skyddsutrustning 

 41%
Att säkerhets

rutinerna inte följs 
 32%

Oförsiktighet  
med handmaskiner 

 27%
Oförsiktighet vid 

arbete på höga höjder 
 15%

Oförsiktighet vid 
lyft med maskiner 

 12%

Det här tycker man främst att det slarvas med på byggarbetsplatserna
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Hittills i år (augusti 2021) har det skett 
2286 arbetsplatsolyckor, som lett till 
sjukfrånvaro, inom byggindustrin. Siffrorna 
ligger ganska stabilt från år till år.  Under 
2020 skedde 10 dödsolyckor enligt 
statistik från Arbetsmiljöverket. 

I undersökningen från Ramirent är det 
framför allt användningen av skydds-
utrustning som det slarvas med (41 pro-
cent), men även att säkerhetsrutinerna 
inte följs (32 procent).  

– Såväl ledarskapet som individens eget 
ansvar är viktigt för säkerhetskulturen. 
Idag ser vi alltför många arbetsplatser där 
personer som inte följer reglerna får hållas 
och där det inte får konsekvenser om man 
bryter mot säkerhetsreglerna. På de flesta 
arbetsplatserna finns förutsättningarna, 
med såväl skyddsutrustning som säker-
hetsrutiner, vilket gör att vi borde kunde 
bygga utan att någon kom till skada, säger 
Erik Lindén, HSEQ-chef på Ramirent.  

Färre olyckor och ökad effektivitet
Ramirents affärsområde Den temporära 
fabriken jobbar mycket med att planera 
för säkra och effektiva byggarbetsplatser. 
Ett projekt man varit delaktig i är Urban 
Escape – ett av Stockholms största 
stadsutvecklingsprojekt - där bland annat 
en galleria skulle hållas öppen under 
hela byggprojektet. Här blev säkerheten 

gentemot tredje person oerhört viktig, 
såväl som logistiken till och från kvarteret 
där man arbetade. Genom att jobba med 
tydliga APD-planer och en noggrann 
planering och uppföljning av allt från 
logistik till hanteringen av byggmaskiner, 
minskade man inte bara risken för olyckor, 
utan ökade även effektiviteten och 
lönsamheten i projektet.

- När vi summerade såg vi att antalet 
olyckor var nästan noll. Och att vi ökat 
effektiviteten och lönsamheten i projektet 
står utom all tvivel då respektive entrepre-
nör kunde fokusera på sin kärnverksamhet 
och vi på vår, säger Mikael Jonsson på 
Den temporära fabriken.

Nyckeln till säkrare arbetsplatser
Vanliga olyckor på byggarbetsplatser 
är fall och olyckor med maskiner eller 
verktyg. Olyckor som skulle kunna 
undvikas om säkerhetsrutinerna följdes. 
Idag anmäls de flesta incidenterna 
och olyckorna på en arbetsplats, vilket 
succesivt gör att branschen får en bättre 
förståelse för vad som kan hända och kan 
planera utifrån det. 

Nyckeln till en säkrare arbetsmiljö ligger i 
att skapa en kultur där man säger ifrån om 
någon tummar på säkerheten och att man 
gör det av omtanke om varandra, enligt 
Erik Lindén.

Säkrare arbetsplatser bygger 
på omtanke om varandra

”På de flesta arbetsplatserna finns 
förutsättningarna, med såväl skydds-
utrustning som säkerhets rutiner, vilket 
gör att vi borde kunde bygga utan att 
någon kom till skada”
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Hälsa och trivsel
Byggbranschen vittnar om hög trivsel på arbetsplatsen. Över 70 procent i Ramirents 
rapport, uppger att de trivs väldigt bra på sin arbetsplats och majoriteten känner sig 
trygga med att informera ledningen om det uppstår missförhållanden. Anna Klebe, 
HR-chef på Ramirent, ser resultaten som mycket positiva för branschen, där psykologisk 
trygghet bland medarbetarna är a och o.

Läs intervju på sid 15.
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Anna Klebes tips  
– så kan du med enkla 
medel skapa ökad trivsel  
på arbetsplatsen
SKAPA ETT TILLÅTANDE KLIMAT 
Skapa ett klimat där alla har möjlighet att bidra. 
För att lirka ur det bästa av varandra måste alla 
känna sig trygga i att kunna säga vad de tycker 
och känner.

LEDARSKAPSUTBILDNINGAR
Identifiera vad som kan bli bättre i verksamheten 
och satsa på ledarskapsutbildningar. Vi på 
Ramirent tog som exempel fram en ledarskaps
utbildning om att leda på distans, nu under 
pandemin. 

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Ge möjlighet och informera om vart medarbe
tarna kan vända sig vid behov. Se till att alla på 
arbetsplatsen nås av den informationen.

KOMMUNICERA
Kommunikation i alla former: medarbetarsamtal, 
krisgrupper, intranät, utbildningar och inte minst: 
fråga en kollega hur hen mår. Att skapa psyko
logisk trygghet genom kommunikation är något 
alla kan bidra till. 

RIKTLINJER
Ge tydliga verktyg till ledare och medarbetare i 
hur vi ska vara mot varandra. 

16%
har mått psykiskt dåligt  
på grund av sitt arbete 
flera gånger senaste året

36%
har gjort det  
någon enstaka gång

3%
har sjukskrivit sig för 
stress, oro eller ångest 
kopplat till jobbet

5%
har sökt hjälp

73%
trivs väldigt bra  
på sin arbetsplats

26%
trivs ganska bra

7 av 10   

informerar ledningen om såväl stora som små missförhållanden på arbetsplatsen
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Utvecklingen av byggbranschens väl-
mående pekar åt rätt håll, trots ett tufft 
år i bagaget. Ramirent är ett av de företag 
som jobbar aktivt med att främja medar-
betarhälsan, och har lagt mycket fokus på 
att jobba fram en fungerande bas.

Anna Klebe, HR-chef på Ramirent, 
beskriver vikten av att jobba med psy-
kologisk trygghet, där medarbetarna ska 
känna att de vågar berätta, säga ifrån och 
vara med och förbättra sin arbetsplats. Ett 
arbetssätt som Anna värderar högt och 
förespråkar inom alla organisationer. 

– Som företag måste man lägga basen 
med verktyg för chefer, ledare och med-
arbetare i hur vi ska vara mot varandra, för 
att man även ska våga uppmärksamma om 
det inte står rätt till med en medarbetare, 
säger Anna Klebe.

–Trots att många uppger att de inte har 
upplevt oro, stress eller annan psykisk 
ohälsa på sin arbetsplats, så är det flera 
som har det. Här blir det viktigt för företag 
att påbörja eller fortsätta utveckla en 
psykologisk trygghet för sina medarbetare. 
Om man mår bra och känner sig trygg, så 
vågar man också säga vad man tycker - 
samtidigt som man blir mer kreativ. Om 
en medarbetare tvärtom upplever rädsla, 

så blir miljön varken utvecklande, trivsam 
eller effektiv. För att uppnå bästa, möjliga 
arbetsmiljö måste alla känna att de får vara 
med och bidra och det arbetet kan man 
aldrig sluta med. 

Egna rollen i helheten viktig
Ramirent har jobbat intensivt med att 
skapa psykologisk trygghet för sina med-
arbetare både före och under pandemin.

–Vi har lagt mycket fokus på basen, för att 
se till att det sker en ständig utveckling. 
Vi jobbar bland annat med alla medar-
betare inom företaget på en individnivå, 
där processen med medarbetarsamtal 
verkligen fungerar. Med fokus på både till-
bakablick och framåtblick försöker vi skapa 
utrymme för hälsa och trivsel, och i bästa 
fall kan man diskutera det tillsammans och 
säkerställa att allt står rätt till, säger Anna 
och fortsätter:
–Sedan anammar vi ett helhetsperspektiv, 
för att se vad den egna rollen i helheten 
är. Det är viktigt att förstå att det man gör, 
det gör skillnad. Det större greppet om 
helheten tar vi dels genom vår medarbe-
tarundersökning, dels genom vårt påbör-
jade arbete med pulsmätningar, som ger 
en lite mer direkt bild av hur vi mår. Vi har 
även gjort det ännu tydligare vilka mål som 
gäller för bolaget, och hur vi bryter ner 
dessa till varje enhet. 

Hög trivsel på svenska byggarbetsplatser

”För att uppnå bästa, 
möjliga arbetsmiljö 
måste alla känna att de 
får vara med och bidra 
och det arbetet kan 
man aldrig sluta med. ”

Arbetsplatsen kan bli som en buffert
Att bära med sig ett helhetsperspektiv 
vid frågor som rör hälsa och trivsel fyller 
även andra funktioner, som är viktiga att 
ha med sig, menar Anna. En människas 
arbetsplats och arbetsmiljö utgör en 
stor del av livet, där det kan finnas andra 
beståndsdelar som kan skapa oro eller 
ångest – som inte är arbetsrelaterat. 

–Då vill vi att arbetsplatsen ska fungera 
som en buffert, och få vara den plats där 
man kanske kan vila i sitt yrke, känna sig 
bekväm och få utvecklas, säger Anna. 

Bakom resultatet om hög trivsel på 
arbetsplatsen upplever Anna en stolthet 
över att vara en del av samhällsbyggandet. 

–Jag tror att det är många som känner en 
meningsfullhet i att gå till jobbet när man 
är en del av samhällsutvecklingen. Vi som 
jobbar inom byggsektorn känner att vi är 
med och påverkar, och det skapar stolthet, 
avslutar Anna Klebe.
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Jämställdhet
Den länge mansdominerade byggbranschen 
är under utveckling. Det upplever Sandra 
Mobaraki, känd under namnet Byggsandra. 
Resultatet i Ramirents rapport visar att över 
85 procent anser sin arbetsplats vara jäm-
ställd och det finns en tydlig inställning om 
att en jämställd arbetsplats också skapar 
bättre förutsättningar för alla. 

Läs intervju med Byggsandra på sid 18.
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86%
tycker att deras  

arbetsplats är jämställd 
 

66%
tycker att de är en  

inkluderande arbetsplats 
 

6 av 10
tycker att de arbetar  

aktivt med jämställdhet 
 

Positivt med jämställdhet! 
Fördelar som byggbolagen lyfter fram om jämställda arbetsplatser

Byggsandra tipsar!  
Så kan du jobba för en mer 
jämställd arbetsplats:
GRÄV DÄR DU STÅR. 
Titta på vad du som företag, arbetsgivare, 
skola eller organisation kan göra inom ditt eget 
verksamhetsområde. Kan ni internutbilda, jobba 
med mentorskap eller starta upp egna nätverk 
inom verksamheten? Kanske kan ni rekrytera 
annorlunda?

JOBBA SUCCESSIVT. 
Man behöver ha respekt för att det är en lång 
process och det kommer ta tid innan vi är nöjda 
med jämställdheten. Men här finns alla möjlighe
ter att förbättra och bli ledande i de här frågorna. 

INVENTERA LEDARSKAP OCH KULTUR
Har man inget bra ledarskap så anser jag att man 
inte kommer komma så långt i jämställdhets
frågan. Det är något man måste prioritera.

80%  tycker att arbetsklimatet blir bättre 

65%  tycker att arbetsplatsen blir roligare 

61%  tycker att det blir mindre machokultur 

27%  tycker att det blir mindre spänningar i gruppen

22% tycker att man jobbar mer effektivt

Foto: Johanna Javén
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Jämställda arbetsplatser 
upplevs som roligare och 
mer effektiva!
–Jag ser att det finns en växande vilja 
att jobba med jämställdhet, och att allt 
fler vill lyfta de här viktiga frågorna. Fler 
aktörer börjar söka efter nya verktyg och 
sätter interna jämställdhetsmål. Det är en 
utveckling som är väldigt intressant att 
följa och som påverkar hela branschen, 
säger Sandra Mobaraki, även känd som 
Byggsandra. 

Som Sveriges första bygginspiratör 
uppmärksammar Byggsandra bland annat 
jämställdhetsfrågor inom byggbranschen 
och driver även det snabbt växande 
nätverket Byggbranschenskvinnor. 

–Jämställdhetsfrågan inom byggbran-
schen har fått ett större utrymme, bland 
fler aktörer. Jag märker bland väldigt stora 
bolag, liknande Ramirent, att frågan är 
prioriterad, men jag ser också att många 
mindre bolag och byggfirmor efterfrågar 
jämställda arbetsplatser allt mer, säger 
Sandra Mobaraki.  

–Vi ser att utvecklingen går åt rätt håll, 
man börjar bli mer medveten om att 
jämställdhet inte är en fråga om välgören-
het - det är en affärskritisk fråga. Det ser 
jag som positivt. Har vi i branschen viljan, 
då kommer man kunna hitta vägen framåt. 
Vi är i en fas mot att vilja utvecklas till en 
mer jämställd sektor, där fler sätter mål 
som de successivt börjar jobba mot, och 
det måste fortsätta. 

Inte bara en fråga för kvinnor
Sandra Mobaraki betonar vikten av att 
jämställdhet inom byggbranschen inte 
bara är en fråga för kvinnor, utan att 
jämställdhet handlar om att skapa den 
bästa möjliga inkluderande arbetsplatsen 
för alla – där Sverige har möjlighet att 
ligga i framkant.

–Vi har de bästa förutsättningarna för 
att gå i bräschen för dessa frågor och 
att vara en ledare, inte bara i Sverige 
utan internationellt. Byggsektorn är en 
samhällsbyggnadssektor som bygger och 
formar Sverige och vi sysselsätter närmare 
350 000 människor. Vi som samhällsbyg-
gare har ett ansvar för att branschen når 
sin fulla potential. Vi har inte råd att tappa 
innovationsförmågan, eller att inte vara 
relevanta eller attraktiva som arbetsgivare 
- och vi har absolut inte råd med att inte 
vara jämställda. Precis som resultatet i 
rapporten visar, så uppskattas en jämställd 
arbetsplats, och det är inte bara en fråga 
för kvinnor att driva. Det ska vara viktigt 
att vara inkluderande, för alla, oavsett vem 
du är. 

Bättre arbetsklimat
Resultaten från undersökningen visar 
att många av de svarande upplever en 
jämställd arbetsplats som positiv, med 
fördelar som ökad effektivitet, bättre 
arbetsklimat och mindre machokultur. 

–Vi vet att jämställdhetsfrågan är likvärdig 
till lönsamhet, och det är något vi måste 

”Vi är i en fas att vilja utvecklas till en mer 
jämställd sektor, där fler sätter mål som 
de successivt börjar jobba mot, och det 
måste fortsätta. ”

förankra hela vägen uppifrån och ner inom 
organisationer och företag. Vi blir succes-
sivt medvetna om det värde en jämställd 
arbetsplats har. Det är en fråga allt fler vill 
positionera sig inom och jobba för. 

Framöver gäller det att inte tappa fart, 
menar Sandra Mobaraki som ser risker 
med att halka efter. 

– Om vi stannar av förlorar vi kompetens 
och innovationskraft som kan driva 
branschen och dess utveckling framåt. 
Vi måste fortsätta jobba för förändring 
och investera tid och resurser för att 
kunna prioritera arbetet med jämställdhet, 
avslutar hon.
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Digitalisering
Få branscher har så mycket att vinna på en ökad digitalisering som byggbranschen. 
Branschen är en av världens största industrier, men dras med stora produktivitets-
utmaningar – något som digitaliseringen skulle kunna bidra till att lösa. 

Läs artikel på sid 22.
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64%
använder digitala 
verktyg i stor 
omfattning på sin 
arbetsplats.

Det här har  
bygg företagen 
behov av

Ramirents digitala  
erbjudande 
Ramirent erbjuder en rad digitala produkter 
och tjänster för att underlätta och effektivisera 
byggarbetsplatsen: 

SITEPLANNER 
Siteplanner är Ramirents digitala verktyg som 
hjälper till att skapa säkra, hållbara och effektiva 
arbetsplatser, med hjälp av 3Dritningar. Med 
verktyget kan man enkelt rita upp arbetsplatsen, 
placera ut gångstråk, inhägnader, grindar, bodar, 
belysning mm och få en bra bild av hela bygget.

RAMICONNECT 
är Ramirents digitala kundportal.

RAMICHECK 
RamiCheck är en app där man enkelt kan scanna 
sin hyrmaskin för att få tillgång till besiktnings
dokument och information om utsläpp, vibratio
ner, ljud och annan CE och miljödokumentation 
kring produkten.

DIGITALA UTBILDNINGAR  
Ramirent erbjuder flera digitala utbildningar, 
bland annat inom säkra lyft, lift, fallskydd, 
ställning, BASP och BASU. Dessutom kan man 
gå en utbildning i liftsimulering i VRmiljö. 

Digitala ritningar 54%
Digitala APD-planer 50%
Digitala utbildningar 38%
Digitala kundportaler 35%
E-handel 24%
Drönare 18%
Gränssnitt kopplat till  
uppkopplade maskiner  
och människor 

14%

Automation och robotteknik 8%
AI-chattar 6%

34%  
i liten omfattning. 

 

1%  
planerar att komma 
igång inom ett år.  
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Det här hindrar  
byggföretagen att  
jobba mer digitalt

18% tycker lösningarna är för dyra

16% tycker det saknas bra lösningar 

14% tycker det saknas vilja att arbeta mer digitalt

9% tycker inte ledningen tar initiativet

8%   tycker inte att lösningarna går att hämta hem

1av4  
tycker att kunskapen saknas.

 1av5 
tycker det fungerar bra som det är.

DIGITALISERING · RAMIRENTRAPPORTEN 2021   |   21



Byggbranschen har mycket 
att vinna på att bli mer digital 
Få branscher har så mycket att vinna på 
en ökad digitalisering som byggbranschen.

–Flertalet studier pekar på tydliga kopp-
lingar mellan produktivitet och digitalise-
ring, vilket visar på en stor potential som 
ännu inte har realiserats inom branschen, 
säger Jimmy Dahlström, chef Projekt på 
Ramirents affärsområde Den temporära 
fabriken.

Jämfört med för 10 år sedan har det 
visserligen skett mycket. Idag är robotar, 
drönare och automatisering en relativt 
vanlig syn på byggarbetsplatserna och 
det finns en uppsjö av digitala verktyg. 
Allt från digitala APD-planer, ritningar 
och kundportaler till digitala utbildningar 
och e-handel. Två tredjedelar av bygg-
företagen uppger att de använder digitala 
verktyg i stor omfattning idag. Ändå finns 
det mycket kvar att göra och det krävs att 
digitaliseringen sker genom hela bygg-
processen innan branschen kan kalla sig 
digital, menar Jimmy Dahlström.

–En av de stora utmaningarna för bygg-
företagen är att vara digitala rätt igenom 
– från förstudie till idéfas, byggnation och 
inte minst eftermarknaden där digitalise-
ringen är låg idag. 

Det nya normala
Att digitaliseringstakten inte går snabbare 
beror, enligt Jimmy Dahlström, på flera 
anledningar. En är att kompetensen inom 
området saknas i ledningsgrupper och 
styrelser, vilket avspeglas i hela organisa-

tionen. Den andra är att byggbranschen är 
komplex, med många olika discipliner som 
ska samverka med varandra och där det 
saknas ett gemensamt grepp kring frågan. 
Det finns digitala verktyg för mycket, 
men lösningarna kommunicerar inte med 
varandra, vilket gör att effekterna blir 
svåra att räkna hem. 

–Första steget är att på riktigt anamma 
digitaliseringen som det nya normala. 
När man börjar analysera data från olika 
leverantörer och dra slutsatser utifrån 
det – då kommer vi se de stora produktivi-
tetsökningarna. 

Och här hoppas Jimmy Dahlström att  
Sverige kommer att vara inom bara 
några år. 

–Inom svenskt näringsliv har produkti-
viteten de senaste 20 åren ökat med 42 
procent. För byggbranschen med endast 
11 procent. I början på 2007 producerade 
den svenska byggbranschen till ett värde 
av 527 kronor per arbetad timme. År 2020 
hade den siffran gått ner till 44 kronor. 
Toleransen för att vi slösar med resurser 
börjar bli nådd. Vi måste helt enkelt bli 
bättre på automation, robotisering, AI och 
liknande för att hänga med i konkurrensen. 

Utmana nuvarande arbetssätt
Att 14 procent av byggföretagen i Rami-
rents undersökning anser att det saknas 
vilja att jobba mer digitalt och att var 
femte byggföretag tycker att det fungerar 
bra som det är, antyder att man ännu inte 
börjat utmana nuvarande arbetssätt.

”Första steget är att 
på riktigt anamma 
digitaliseringen som 
det nya normala. ”

Jimmy Dahlström

–Storskalig kompetenshöjning som startar 
i styrelser och ledningsgrupper är ett av 
verktygen framåt. Utan tydliga strategier 
från högsta ledning kommer förflyttningen 
från analogt till digitalt ta alltför lång tid 
och fortsatt bromsa den potentiella tillväxt 
branschen har möjlighet till, säger Jimmy 
Dahlström.  
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Kompetens
Kompetensbristen är ett av de största bekymren för företag inom 
byggbranschen idag. På Byggföretagen jobbar Elin Kebert, expert 
på kompetensförsörjning, med att öka attraktionskraften för yrket 
och förutse vilken typ av kompetenser vi behöver i framtiden. 
Och hon ser hur efterfrågan på personal ökar i takt med att stora 
infrastruktur- och bostadsprojekt drar igång. 

Läs intervjun med Elin Kebert på sid 25.
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73%
av personer på ledande 
befattningar inom bygg-
branschen går utbildning 
minst varje år.

Ramirentskolan 
Ramirentskolan erbjuder ett stort antal kurstill
fällen över hela landet, bland annat inom:

•  Liftutbildning grund och fortsättning
•  Personligt fallskydd
•  Ställningsbyggnad 2–9 m
•  Arbete på väg 1 & 2
•  Heta arbeten
•  Säkra lyft med lyftredskap
•  Truckutbildning

Kurserna finns som onlineutbildningar eller 
öppna utbildningar. Dessutom finns möjlighet 
till skräddarsydda utbildningar anpassade till en 
specifik arbetsplats.

Ta del av hela utbudet på  
ramirent.se/tjanster/utbildningar-ramirentskolan

Vilken typ av  
specialist-
kompetens  
saknas inom  
byggbranschen?

Utöver yrkesarbetare, arbetsledare, plats-
chefer, projektledare och byggledare finns 
en stor efterfrågan på följande specialist-
kompetenser inom byggbranschen:

Hållbarhetsexperter 30%
Logistiker 24%
Digitaliseringsexperter 23%
AI-ingenjörer 19%
Processledare 11%
Dataingenjörer 5%
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Kompetensbristen  
– en av byggbranschens 
stora utmaningar 

”Vi kommer även behöva öka 
mångfalden och attrahera ännu 
fler kvinnor genom moderna och 
attraktiva utbildningar, för att 
täcka kompetensbehovet ”

Elin Kebert

–Vi brukar prata om att vi behöver 10 000 
nya medarbetare i branschen varje år 
bara för att täcka pensionsavgångar. 
Ska vi dessutom öka byggtakten behövs 
ännu fler. I vår senaste medlemsunder-
sökning uppgav 8 av 10 byggföretag 
att de har svårt att hitta personer med 
rätt kompetens och 6 av 10 att de fått 
tacka nej till uppdrag eftersom de saknar 
personal. I praktiken kan det få till följd att 
bostadsbyggandet inte går så snabbt som 
vi önskar, att industri- och infrastruktur-
satsningar riskerar att försenas och att vi 
får svårt att nå våra klimatmål, säger Elin 
Kebert, på Byggföretagen.

Störst behov har företagen av yrkesar-
betare, men även av arbetsledare och 
platschefer, specialister och tekniker. Bara 
de senaste åren har en ny typ av kompe-
tenser börjat efterfrågas i takt med att 
digitaliseringen och kraven på hållbarhet 
ökar.

–Efterfrågan på personer med kunskaper 
inom logistik, ekonomi, planering, håll-
barhet och ledarskap är stor. Vi ser även 
mer robotisering och automation på våra 
arbetsplatser, vilket ställer krav på kunska-
per inom drönarteknik, programmering, 
AI mm – kompetenser vi hittar i andra 
branscher och som vi behöver locka över 
till byggbranschen, säger hon. 

Mer jämställda utbildningar
Byggföretagen jobbar hela tiden för att 
öka antalet utbildningsplatser på yrkesut-
bildningar och göra det enklare för redan 
yrkesverksamma att byta till byggbran-
schen. De ser hur antalet sökande har 
ökat och att platserna attraherar en 
bredare grupp av sökande. Idag har t ex 
flera yrkeshögskoleutbildningar nästan 
lika många kvinnor som män. 

–Vi jobbar gemensamt i branschen för 
att fler ska hitta till våra yrkesroller, men 
konkurrensen om kompetensen är fortfa-
rande stor. Det krävs att varje företag är 
proaktivt i sin rekrytering t ex genom att 
vara delaktiga redan under utbildningarna 
och ta emot praktikanter. Av examinerade 
inom yrkeshögskolan 2018 började hela 
61 procent arbeta på den arbetsplats där 
de gjorde sin praktik - så det är viktigt 
att som arbetsgivare komma in i början 
av utbildningarna för att nå potentiella 
medarbetare. 

Nya roller på företagen
Elin Kebert är glatt överraskad över Rami-
rents siffror som visar att över 70 procent 
inom branschen kompetensutvecklar sig 
en eller flera gånger varje år:

–Vi behöver fylla på med kompetens hela 
livet och att gå en kurs eller utbildning är 
ett bra sätt. Men mycket lärande sker även 
på arbetsplatsen när man blandar erfarna 

med mer juniora personer, vilket bygg-
branschen är väldigt duktig på.

Inom bara 10 år tror Elin att vi kommer 
se helt nya utbildningar och nya roller på 
företagen i takt med att digitaliseringen 
blir mer utbredd. Kompetenser som man 
delvis kommer behöva rekrytera från 
andra branscher.

–Vi kommer även behöva öka mångfalden 
och attrahera ännu fler kvinnor genom 
moderna och attraktiva utbildningar, för att 
täcka kompetensbehovet. Och så hoppas 
och tror jag att alla utbildningar inom bygg 
är gröna inom 10 år, avslutar hon.
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Vi är Ramirent!
Ramirent är ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag. 
Vi levererar maskin- och säkerhetslösningar till såväl byggbran-
schen som övriga industrier, med målet att öka säkerheten och 
effektiviteten ute på arbetsplatserna. Våra kundcenter finns över 
hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. 

Utöver maskinuthyrning erbjuder vi även rådgivning, planering 
och projektledning för effektiva och hållbara byggen. Vi arrang-
erar utbildningar och tillhandahåller ett flertal digitala lösningar 
anpassade efter byggbranschens vardag. 

Ramirent har verksamhet i nio länder: Finland, Sverige, Norge, 
Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen, 
och tillhör sedan 2019 Loxamgruppen, världens tredje största 
maskin uthyrningsbolag.

Besök oss på www.ramirent.se 
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