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Innehålls- 
förteckning

 
”Välkommen till  
Ramirentrapporten!”

 F ör andra året i rad ger vi ut Rami-
rentrapporten, där vi lyfter viktiga 
frågor inom byggbranschen. 
Drygt 500 personer som jobbar 

inom branschen har deltagit i vår enkät 
och svaren både bekräftar och överraskar. 
Men viktigast av allt – de hjälper oss att 
utveckla en mer effektiv, säker och hållbar 
byggbransch!

 
DET ÄR GLÄDJANDE ATT se positiva 
svar kring hur byggföretagen jobbar med 
hållbarhet, säkerhet och jämställdhet idag. 
Rapporten visar även att digitala lösningar 
används till viss del, även om man fortfa-
rande inte helt har knäckt koden till hur 
man kan dela information mellan aktörer 
för att utveckla och effektivisera arbetet 
ytterligare. 

E-handeln börjar sakta vinna mark inom 
byggbranschen. Ändå handlar bara var 
tredje aktör hälften eller mer av det som 

behövs till bygget, över nätet. Ska e-han-
deln få den utveckling den förtjänar, gäller 
det att systemen byggs så det är lätt att 
hitta det man söker och att det rådgivande 
steget går att lösa även digitalt. 

MINDRE ROLIG LÄSNING är att 6 av 10 
inom branschen har mått psykiskt dåligt 
någon gång senaste året och att drygt 
var fjärde person känner sig stressad 
på arbetet - varje dag. Som ny VD på 
Ramirent vill jag såklart skapa förutsätt-
ningar för effektiva, hållbara och säkra 
byggarbetsplatser. Men, jag vill också bidra 
till ett öppet klimat där alla känner sig 
inkluderade och sedda på arbetsplatsen. 
Jag hoppas och tror att vi är många som 
vill jobba för det.

Trevlig läsning!

Johan Färm, 
VD Ramirent Sverige AB
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Undersökningsresultatet i korthet 
- Infographics

Ramirentrapporten bygger på  
en enkät som Novus har genom- 
fört bland drygt 500 personer  
inom svensk byggsektor. 

Ramirent har initierat under-
sökningen, där respondenterna 
har fått svara på frågor om allt 
från säkerhet och hållbarhet, till 
jämställdhet, kompetensbehov, 
digitalisering och psykisk ohälsa. 
Syftet med rapporten är att lyfta 
aktuella frågor inom branschen för 
att därigenom bidra till bättre och 
mer effektiva byggarbetsplatser. 

UNDERSÖKNINGEN 
I KORTHET
■ De som svarat är ett  

representativt urval,  
jämt spridda över landet.

■ Urvalet består av byggnads-
arbetare, projektledare och 
arbetsledare inom bygg- och 
anläggningsbranschen. 

■ 87 procent är män och  
13 procent kvinnor.

■ 53 procent är mellan 18–49 år.
■ Enkäten genomfördes  

25 januari – 2 februari 2022.

Detta är  
Ramirent- 
rapporten

 
”Välkommen till  
Ramirentrapporten!”
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92 %
upplever sin arbets- 
plats som ganska eller  
mycket säker.

2 av 10 byggnadsarbetare  
har fått stanna hemma  
från jobbet minst en dag  
pga skada eller olycka, 
senaste året.

uppger att det finns  
svart arbetskraft på 
byggarbetsplatsen.

6 %%4/10
Drygt fyra av tio tror att företaget behöver 
digitaliseras mer för att vara konkurrens-
kraftigt. Nästan lika många tror att dagens 
digitalisering räcker.

Nära hälften går en utbildning 
minst en gång om året. 

≈50 %
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instämmer helt i att de ofta väljer  
hållbara alternativ framför billigaste.1/5

8/10 uppger att de använder miljöan- 
passade produkter helt eller delvis.

säger ifrån om någon 
uttalar sig olämpligt.

78 %
18 % tycker att det saknas hållbarhets- 

expertis i branschen.

  
tycker det blir en roligare arbetsplats 
om där jobbar både män och kvinnor.

86 %

1 av 4 har känt oro, ångest eller mått 
psykiskt dåligt på sitt jobb flera gånger  
i månaden senaste året.

tycker de kunde jobba mer 
aktivt med sitt miljöarbete.

inom byggsektorn känner  
sig ofta stressade.

1/5 3/4

4/
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1
Säkerhet

RAMIRENTRAPPORTEN 2022  SÄKERHET

/5

Hos Ramirent står säkerhet alltid  
i fokus. Dels erbjuder vi olika säker-

hetslösningar och produkter, men även 
flera utbildningar som bidrar till säkrare 
arbetsplatser. Ramirentrapporten visar  
att 92 procent av de som jobbar inom  
byggbranschen idag upplever sin arbets-
plats som säker. En hög siffra kan tyckas, 
men även en siffra som måste upp till  
100 procent. 

LÄS INTERVJU MED ETT SKYDDSOMBUD PÅ SID. 8 
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inom byggsektorn känner  
sig ofta stressade.
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ID06
Innan årsskiftet ändrades produktionen  
av in- och utpasseringskorten ID06. Vid för- 
ändringen utgick Mifare, den teknik som 
tidigare sparat och skyddat information på 
korten, något som Rentalföretagens befintliga 
utrustning inte är anpassad för. Därför re- 
kommenderas endast användning av äldre 
ID06-kort, något som Ramirent står bakom 
och följer. Det nya kortet, samt den tillhörande 
nödvändiga utrustningen, ger inte den 
säkerhetshöjning som vi och våra kunder 
anser behövs.

RAMIRENTSKOLAN

För Ramirent är säkerheten A och O. Många 
tillbud, olyckor och arbetsskador hade 
kunnat undvikas med rätt utrustning och rätt 
agerande. Därför erbjuder vi utbildningar för 
en säker arbetsplats genom Ramirentskolan. 

I våra utbildningar är effektivitet och säker-
het en ledstjärna, och kurserna finns tillgäng-
liga över hela landet, såväl online som på 
plats.  Bland annat erbjuder vi liftutbildningar 
i form av både grund- och fortsättningskur-
ser, kurser i personligt fallskydd samt kurser 
för säkra lyft med lyftredskap och för heta 
arbeten. Vi registrerar alla utbildningsinsatser 
och påminner dig om när det är dags för upp- 
följning – så att du och dina medarbetare kan 
jobba säkert tillsammans. 

Säkerhet på  
byggarbetsplatsen

Bland byggnadsarbetare  
upplever mer än var tionde sin 
arbetsplats som osäker. 

2 av 10 byggnadsarbetare har 
fått stanna hemma från jobbet 
minst en dag pga skada eller 
olycka, senaste året.

1 av 5 menar att kollegorna 
inte följer säkerhetsreglerna.

Upplever du din arbets- 
plats som säker?

92 % 1/10
upplever sin arbets- 
plats som ganska eller  
mycket säker.

6/



Anledningar till att  
byggarbetsplatsen inte  
känns helt säker

Stress när tid- 
planerna är för tighta 49 %

Kollegorna följer inte 
säkerhetsreglerna 19 %

Det finns en kultur att man  
struntar i säkerhetsreglerna 20 %

Ledningen förljer inte 
upp tillbud och olyckor 12 %

Vi pratar inte om säker-
het med varandra 10 %

6 %Det saknas  
säkerhetsregler

Jag följer inte  
säkerhetsreglerna 7 %

11 %Säkerhetsreglerna är inte 
tillräckligt tydliga

RAMIRENTRAPPORTEN 2022  SÄKERHET

63 procent tycker att det 
ibland slarvas med säkerheten 
på arbetsplatsen. 

Framför allt slarvas det med: 

Användning av  
skyddsutrustning 

generellt 33 %
Användning av 

luftrenare mot t ex 
kvartsdamm 28 %

Oförsiktighet vid 
arbete på höga höjder 22 %

Oförsiktighet med 
handmaskiner 13 %

Oförsiktighet vid  
lyft med maskiner 11 %

Finns det  
svart arbets- 
kraft på din  
byggarbets- 
plats?

uppger att det finns  
svart arbetskraft på  
byggarbetsplatsen

svarar att de inte vet  
om det finns svart arbets- 
kraft på byggarbetsplatsen

6 % 15 %
/7



 K enny har en gedigen arbetslivserfar-
enhet från byggbranschen och arbetar 
sedan sju år med kvalitet, miljö- och 
arbetsmiljöfrågor på Ramirent.

– Med de kulturella skillnaderna menar jag inte 
bara språket, som kan vara ett problem i sig, utan 
även en kultur kring själva säkerhetstänket. Inte 
sällan finns ett synsätt där man nonchalerar risk- 
erna, vilket är ett problem ända från chefsnivå till 
yrkesnivå. Det är något som vi behöver ändra på.

En stor del av lösningen för en säkrare 
arbetsplats är att alla parter har rätt material och 
resurser för att kunna utöva sitt arbete. Genom 
ledningens delaktighet i varje arbetsmoment, med 
varje del granskad och godkänd, skapas rätt förut- 
sättningar för att ge en kvalitetssäkring i nästa led. 

– Lägg till en effektiv arbetsberedning, analys, 
sannolikhetsvärdering och riskanalys – då kan 
man förändra hela bygget och med det också 
säkerhetskulturen. 

NÄR ARBETSUPPGIFTERNA snabbt förän-
dras, kan det utgöra en risk i sig. Olyckor med 
handmaskiner, avlastningsolyckor och fall från 
ställningar är vanliga inom branschen.

– Ibland arbetar man på en riskfylld del av 
arbetsplatsen ena dagen för att sedan hamna på 
en mindre riskfylld. Dagen efter kan man vara på 
ett nytt ställe och hantera helt andra sannolika 
risker. Det ställer krav på att hela tiden hålla sig 
uppdaterad kring vilka säkerhetsrutiner som 
gäller här och nu.

EN OMFATTANDE FORSKNING visar att 
ledningens motivation och engagemang för 
säkerhetsfrågor har betydelse för säkerheten  
på arbetsplatsen. När arbetsledaren kommer 
till en ny byggplats, krävs en kompletterande 
ansvarsbeskrivning till den ordinarie rollbes-
krivningen. 

 – Förändringar behöver dokumenteras och 
inte bara finnas muntligt. Då kan vi ha det som 
ett underlag när något gått snett och förebygga 
risker framöver, avslutar Kenny Nilsson. ■

De senaste fem åren har i snitt 
10 byggnadsarbetare per år dött 
på sin arbetsplats. Olyckor och 
arbetsrelaterade sjukdomar är 
dubbelt så vanligt som inom andra 
yrken. De största utmaningarna är 
kulturen på bygget och de snabba 
förändringarna i arbetet, menar 
skyddsombud Kenny Nilsson.

8/

Skyddsombudet  
som vill förändra  
säkerhetskulturen
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■ Kvalitetssäkring
■ Egenkontroller 
■ Ronderingar
■ Dokumenthantering

Med dessa  
punkter kan du  
reducera olyckor:



LÄS INTERVJU PÅ SID. 15 
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LÄS INTERVJU OM DIGITALISERINGEN BYGGBRANSCHEN PÅ SID. 13 

Digitalisering är en viktig 
nyckel för att öka effekti-

viteten på byggarbetsplatserna. 
Med hjälp av ny teknik och digi- 
talisering kan man optimera 
såväl hur de materiella som 
personella resurserna används. 

Studier visar att endast 18 pro- 
cent av tiden på ett bygge är 
direkt värdeskapande. 45 pro- 
cent av tiden går åt till förbe-
redelser och hela 37 procent 
är slöseri med tid. De siffrorna 
måste vi vända.

Ny teknik & 
digitalisering

2
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Hur digital skulle din arbets- 
plats behöva vara om tre år för 
att vara konkurrenskraftig? 

4 av 10 vill ha digitala  
system för bättre koll  
på projekten.

Vad av följande används 
främst digitala system  
för på din arbetsplats?

Siteplanner är ett plane-
rings- och visualiserings-
verktyg som används för 
att skapa en översiktsbild 
av byggarbetsplatsen.

RamiConnect är kund-
systemet som optimerar 
användningen av maski-
nerna och ger full koll på 
hyresinnehavet i realtid.

RamiCheck är en 
app som ger info om 
maskinen som hyrs, t ex 
utsläpp, vibrationer, ljud 
och annan miljö- och 
produktinformation.  

Uppkopplad byggvärme 
är ett digitalt system som 
effektiviserar torktiden 
på bygget samtidigt som 
det minskar energian-
vändningen.

Ramirents  
digitala lösningar  
och produkter 

RAMIRENTRAPPORTEN 2022  NY TEKNIK & DIGITALISERING

Administration  
(t ex dokumenthantering,  

tidsrapportering och  
rapportering om olyckor)

64 %
Ritningar 

och modeller 50 %
Uppföljning av 

kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö 39 %

Projekt- och  
resursplanering  

(t ex APD-planer) 33 %
Maskin- och  

materialhantering 23 %
Logistik  

och transport 21 %

4/10
Drygt fyra av tio tror att företaget behöver 
digitaliseras mer för att vara konkurrens-
kraftigt. Nästan lika många tror att dagens 
digitalisering räcker.
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Vad är det främst som  
hindrar din arbetsplats från  
att jobba mer digitalt?

Det saknas vilja att 
arbeta mer digitalt 22 %

Kunskapen saknas 
hos personalen 22 %

Det fungerar  
bra som det är 26 %

Kunskapen saknas 
hos ledningen 17 %

Det saknas bra 
digitala lösningar 17 %

7 %Det finns för många digitala 
lösningar – svårt att välja

Vi har inte tid att  
implementera nya system 14 %

17 %Vi är redan digitala

Det saknas budget 7 % 10 %Bättre koll på  
projektets  
miljöpåverkan

Bättre koll på 
arbetsmiljön 17 %

Bättre koll på  
säkerheten 19 %

Bättre utnyttjande  
av maskiner  
och material 23 %

Effektivare planering  
av personalresurserna 33 %

Bättre koll på hur vi ligger 
till i projekten 40 %

/11

Anledningar 
till att man  
vill ha fler  
digitala  
system:
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■ 27 % e-handel
■ 20 % uppkopplade  
  maskiner
■ 13 % automation
■ 12 % drönare
■ 5 % robotar
■ 3 % AI-teknik

Vad av följande  
används på er bygg- 
arbetsplats idag?

beställer minst hälften till 
bygget genom e-handel.  
Var femte beställer minde än  
10 procent genom e-handel. 

34 %

Allt vi behöver  
finns inte 23 %

Det tar  
längre tid 18 %

Vi behöver  
kunnig personal  
som rådger oss 17 %

Vi har inga rutiner  
för e-handel 13 %

Vi får inte  
rätt saker 11 %

Det är  
krångligt 9 %

Vad hindrar er från att  
beställa mer via e-handel?



 N är andra branscher ökar sitt effektivi-
tetsindex, går byggbranschen åt andra 
hållet. I början av 2007 producerade 
den svenska byggbranschen till ett 

värde av 527 kronor per arbetad timme. 13 år 
senare hade den siffran sjunkit till 44 kronor.  
För att bryta den negativa trenden, menar Johan 
Eckerby, att branschen måste bli bättre på att 
samverka och dela med sig av information. Och 
det är där digitaliseringen blir en viktig nyckel.

– Kan vi skapa ett bättre flöde för utbyte av infor- 
mation mellan olika aktörer kring områden som 
logistik, material- och maskinhantering, finns det 
stora effektivitets- och lönsamhetsvinster att 
göra. När vi sedan kopplar ihop maskin-, process- 
och affärsdata för att driva förbättring och utveck- 
ling, då kan vi skapa riktigt effektiva flöden och 
därmed bättre byggprojekt.

FÖRETAGENS HÅLLBARHETSARBETE kan 
bli det som driver på den digitala utvecklingen, 

av den enkla anledningen att här måste man 
samarbeta för att uppnå resultat. Dessutom finns 
det mycket att samverka kring.

– Inom branschen är vi vana vid att handgripligen 
lösa uppgifter. Bildligt talat ser vi att en jordhög 
behöver flyttas och det kan inte ske digitalt. Men 
vi behöver digitala modeller och verktyg för att 
skapa effektivitet i hur vi löser uppgiften. Bran-
schen måste inse att digitaliseringen i många fall 
kan komplettera och ibland mer effektivt ersätta 
den mänskliga interaktionen och göra jobbet 
både snabbare, mer precist och billigare. 

RAMIRENTRAPPORTEN VISAR att en anled-
ning till att man inte jobbar mer digitalt idag, är 
att det saknas bra system och lösningar, något 
som Johan Eckerby kan hålla med om. 

– Idag har vi få lösningar där vi kan integrera och 
tolka information från olika typer av system. Och 
vi får inte någon effekt förrän vi börjar agera på 
den information vi samlar in. 

BRANSCHEN BEHÖVER även en standardise-
ring av system och informationsmodeller för att 
digitaliseringen ska komma igång på allvar, något 
som flera branschföreningar jobbar med idag. 
Först när systemen går att samköra med varandra, 
kommer branschen på allvar börja digitaliseras, 
enligt Johan Eckerby. ■

Så kan byggbranschen  
bli mer digital

Byggbranschen behöver bli  
mer digital. Men vad är det  
som behöver digitaliseras?  
Johan Eckerby, Chef Produkt,  
Försörjning och Affärsutveckling  
på Ramirent ger sin bild. 

RAMIRENTRAPPORTEN 2022  TEKNIK & NY DIGITALISERING
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LÄS INTERVJU MED RAMIRENTS HÅLLBARHETSSPECIALIST PÅ SID. 17 

Byggbranschens färdplan 
 har målet att branschen 

ska generera netto nollutsläpp 
av växthusgaser till 2045. 

Ett högst rimligt mål, som 
många har anslutit sig till. 8 av 
10 i branschen uppger att de  
använder miljöanpassade pro- 
dukter helt eller delvis idag. 
Det är bra! Samtidigt finns det 
områden där det går att göra 
så mycket mer – t ex att minska 

material- 
spillet, oftare 
välja hållbara 
alternativ fram- 
för billigaste eller bli 
bättre på att samordna 
transporter. 

På Ramirent är nästan  
85 procent av vårt erbjudande 
helt fossilfritt idag – en siffra 
som ska upp till 100 inom  
några år.
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Så långt har 
branschen  
kommit

■ LFM 30 är en lokal färdplan 
där företag, kommunen, organi-
sationer och forskningsinstitut 
i Malmö har samlats för att 
ytterligare driva på utvecklingen. 
Liknande satsningar görs även 
på andra ställen i landet.

■ Projektet Klimatkrav ska 
göra det enklare och tydligare 
för bostadsföretag att ställa 
klimatkrav för byggprojekt vid 
upphandlingar. 

■ Klimatförbättrad betong 
finns idag för hus, väg och 
anläggning och ger 10–50 
procent lägre klimatpåverkan. 

■ House of Choice i Solna 
är det första hotellet i Skandina-
vien som byggts som ett noll- 
energi projekt, vilket innebär 
att det producerar lika mycket 
energi som det förbrukar.

■ Flera byggföretag arbetar 
idag med fossilfria byggarbets-
platser.

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka  
20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Drygt 
170 företag, kommuner och organisationer  
har anslutit sig till Byggbranschens färdplan 
för att uppnå netto nollutsläpp av växthus- 
gaser till 2045. Här är delar av det man  
åstadkommit hittills: 

House of Choice i Solna

Källa:  
Fossilfritt Sverige

Branschens  
främsta  
utmaningar: 

Hinder i nuvarande regelverk och klassning  
av avfall.

För låga krav på att använda återbruk och klimat- 
neutrala material vid upphandlingar.

Avsaknad av korrekt statistik kring utsläpp från  
bygg- och anläggningssektorn, samt gemensamma  
värden för beräkning av klimatutsläpp. 
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tycker att de jobbar  
i en bra arbetsmiljö.

tycker att de har bra avfalls- 
hantering i byggprojekten.

87 % 85 %

instämmer helt i att de ofta väljer  
hållbara alternativ framför billigaste.

8/10
6/10

1/5

uppger att de använder miljöan- 
passade produkter helt eller delvis.

instämmer helt eller delvis  
i att de använder återbruk.

Hur jobbar  
ni med  
hållbarhet  
på er arbets- 
plats idag?



 ”V årt mål är att vi ska kunna erbjuda 
helt fossilfria alternativ till kundpro-
jekt år 2030. 10 år senare ska hela 
vårt erbjudande vara grönt, och vi är 

en bra bit på väg, säger hon.
Idag har Ramirent flera tunga maskiner som är 

hybrider. I första hand fokuserar företaget därför 
på att byta ut de som går helt på fossila bränslen 
till de miljövänliga alternativ som marknaden har 
att erbjuda. 

– Under tiden gäller det att nyttja maskinerna så 
miljöeffektivt som möjligt och planera för att hålla 
nere antalet transporter, för att på så sätt minska 
utsläppen för våra kunder, säger Karin Ekberg. 

LIKSOM RESTEN AV BRANSCHEN har Rami-
rents fokus på miljö vuxit starkt de senaste 

åren. Sedan länge har man jobbat för att öka 
säkerheten på byggarbetsplatser och förbättra 
arbetsmiljön, bland annat genom lösningar för 
kvartsdamm och minskade vibrationer och buller 
från maskinerna. Energisnåla bodar har också 
erbjudits under längre tid. 

– Men inom miljöområdet finns det fortfar- 
ande en hel del att jobba med för branschen.  
Här måste vi sikta in oss på en omställnings- 
resa med minskad konsumtion, och kunderna  
kan driva på det arbetet genom att ställa  
krav på miljöanpassade lösningar hos sina 
leverantörer.

KARIN SER ÄNDÅ POSITIVT på utvecklingen 
inom branschen. Idag är det svårt för en större 
aktör att inte visa att man jobbar hållbart. 

– Liksom resten av samhället är branschen 
duktig på att sortera och hantera avfall. Här ligger 
också lagkrav i grunden. Men vi har inte kommit 
lika långt med att använda återbruk eller gå ifrån 
diesel- och bensindrivna fordon. Byggbranschens 
färdplan mot ett netto nollutsläpp av växthus-
gaser till 2045 är ett bra initiativ, som fler borde 
sluta upp kring, avslutar Karin Ekberg. ■
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”2040 ska vi vara  
helt fossilfria”

/17

Hållbarhet och miljö står högt på 
agendan hos Ramirent. En som  
jobbar med att utveckla det arbe-
tet är Karin Ekberg, hållbarhets-
specialist på Ramirent. 
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Det här skulle man  
kunna bli bättre på  
inom hållbarhet:  

Använda fler miljö- 
anpassade produkter

Oftare välja hållbara  
alternativ framför billigaste

Utnyttja materialet  
bättre för att minska spill

Förbättra avfallshanteringen 
på egna arbetsplatsen

Förbättra avfallshanteringen i bygg- 
projekt vi är involverade i

Välja bort fler diesel  
och bensinmaskiner

Förbättra arbetsmiljön

Använda mer återbruk

”61 % tycker  
att de är duktiga  
på att kommunicera 
att de är hållbara”

1 av 5 tycker de kunde jobba mer 
aktivt med sitt miljöarbete.

36 %
28 %

26 %
25 %
24 %
24 %

18 %
23 %
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86 procent av de som deltagit i Ramirent- 
rapporten tycker att jämställda arbets-

platser är roligare att jobba på. Vi håller med! 
55 procent tycker dessutom att man jobbar mer 
effektivt och 80 procent att arbetsklimatet blir 
bättre. Det finns alltså många anledningar till 
att skapa en mer jämställd och inkluderande 
arbetsplats. Och glöm inte att alla kan bidra!

4
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Jämställdhet  
& inkludering

LÄS INTERVJU MED ”ÅRETS BYGGCHEF” PÅ SID. 21 
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Drygt åtta av tio anser att 
arbetsplatsen är inkluderande

säger ifrån om någon 
uttalar sig olämpligt.

anser att arbetsplatsen försöker anställa 
personer med olika kön och bakgrund.

78 % 64 %

64 % uppger att man ha anpassat  
arbetsplatsen för kvinnor.

72 % tycker att deras arbetsplats jobbar 
för att ta bort machokulturen.

71 % tycker att ledningen driver  
på jämställdhetsarbetet.

RAMIRENT KÖNS- 
NEUTRALA BODAR

Ingen ska behöva 
känna sig som en be- 
lastning eller åsidosatt 
på grund av kön, reli-
gion, sexuell läggning, 
etnicitet, behov av 
personlig integritet 
eller liknande anled- 
ning. Därför erbjuder 
Ramirent så kallade 
genusneutrala bodar, 
med separata omkläd- 
ningsrum och möjlig- 
het att kunna låsa om 
sig. Bodarna kan, ut- 
över detta, anpassas 
ytterligare vid behov.

Anser du att din 
arbetsplats är  
en inkluderande 
arbetsplats där  
alla behandlas  
lika oavsett kön, 
bakgrund, etnisk 
tillhörighet eller 
sexuell läggning? 



 J ack Len är Regionchef för Ramirent 
Öresund och mån om att vara en ledare 
som visar vägen för sina anställda. 
Samtidigt har han ett stort fokus på 

mångfald och jämställdhet, något som ledde till 
utmärkelsen som ”Årets byggchef 2021”. När Jack 
och hans team blev först inom Ramirent med att 
hissa Prideflaggan, väcktes diskussioner, något 
som han ser som fundamentalt för förändring. 

– JAG FICK ÄVEN en del negativa reaktioner när 
vi först hissade flaggan, vilket var utmanande 
för mig. För att förändra diskussionen vände jag 
frågan tillbaka mot det privata livet – hur skulle du 
reagera om det var din dotter eller son som inte 
respekterades för den person de är? Det tror jag 
blev ett uppvaknande för många, säger Jack. 

För att alla ska trivas och känna sig välkomna 
på arbetsplatsen jobbar Jack Len och Ramirent 
även aktivt med initiativet ”Sila snacket”. Bud-
skapet sprids genom t-shirts och klistermärken 
i lokalerna, och inte minst genom att aktivt 
påminna varandra om att hålla en god ton.

– Inom byggbranschen kan det ibland råda en 
hård jargong. “Sila snacket är ett initiativ som 
skakade om lite och öppnade en dialog om hur vi 
uttrycker oss mot varandra. Jag är väldigt stolt 
över att vi aktivt arbetar med att ”sila snacket” 
och jag upplever att det gör att fler vågar säga 
ifrån när de känner att en kommentar inte är okej.

RAMIRENTRAPPORTENS UNDERSÖKNING 
visar att de allra flesta inom byggbranschen är 
positiva till en mer jämställd och inkluderande 
arbetsplats, och att de flesta säger till varandra 
när någon uttalar sig olämpligt.

– För vår del innebär det inte att vi slutat skämta 
med varandra, men vid de fall där någon går över 
gränsen påminner vi varandra om att tänka på 
vad vi säger. Bara att vi kommit till den punkten 
tycker jag innebär att vi kommit jättelångt.

Många tror kanske att insatser med t-shirtar och 
dylikt sträcker sig över två veckor. Tvärtom jobbar 
vi aktivt med ”Sila snacket” och machokulturen 
för att fortsätta resan mot att vara den bästa, 
inkluderande arbetsplatsen, avslutar Jack. ■

För Årets byggchef är  
inkluderande arbetsplatser  
en självklarhet

/21
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– I stora bolag finns oftast värde- 
grunder som alla vet om, men 
det är inte alltid som värdeorden 
faktiskt pratas om. Ramirent vill 
vara en attraktiv arbetsplats och 
vi vill få in fler kvinnor i branschen. 
En viktig del i det är att vara inklu-
derande, säger Jack Len, ”Årets 
byggchef 2021”.

För att förändra diskussionen 
vände jag frågan tillbaka mot 

det privata livet – hur skulle  
du reagera om det var din dotter 
eller son som inte respekterades 

för den person de är”
Jack Len, ”Årets byggchef 2021”
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Såhär tycker man om arbetsplatser  
där det jobbar både män och kvinnor: 

Det blir mindre machokultur.
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Vi blir mer  
respektfulla mot 

varandra

Arbets- 
klimatet  

blir bättre

Det blir mindre  
spänningar  

i arbetsgruppen

Man får passa  
sig för vad  
man säger

Vi  
jobbar mer  

effektivt

83 % 80 % 68 % 59 % 55 %

  
Det blir en roligare arbetsplats.
86 % 84 %

Jämställda 
arbetsplatser  
blir roligare!ꅠ
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Psykisk ohälsa är ett växande problem inom  
byggbranschen. 1 av 4 som har deltagit i Ramirent- 

rapporten, uppger att de känt oro, ångest eller mått psykiskt 
dåligt flera gånger i månaden senaste året. Det är en hög 
siffra. Oavsett om den psykiska ohälsan har sin grund  
i jobbet eller privat, är det viktigt att den uppmärksammas. 
Ju mer vi vågar prata om psykisk ohälsa med våra kollegor, 
ju lättare är det att själv berätta om hur man mår. 

5
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 R esultaten i Ramirents undersökning 
visar att sex av tio inom byggbranschen 
har mått psykiskt dåligt på grund av 
sitt arbete minst en gång under det 

senaste året, en hög siffra vars bakgrund kan vara 
mångbottnad.

– Till att börja med är siffran, sex av tio, väldigt 
hög. Vi vet att många känt en olust kring pande-
min under de senaste åren, och jag tror att det är 

svårt att säga vad som är arbetsrelaterat och vad 
som är privat när det kommer till psykiskt mående. 
Många gånger är det nog en blandning. Fungerar 
man inte hemma så fungerar man inte på jobbet, 
och vice versa, säger Martin Andersson.

SAMTIDIGT SOM MÅNGA anger att de mått 
psykiskt dåligt det senaste året, visar resultaten 
att endast drygt en av tio har sjukskrivit sig eller 
sökt hjälp av vården på grund av psykisk ohälsa.

– Jag tror att många fortfarande är rädda för  
att visa sina känslor, eller framstå som svag  
inför sina arbetskamrater. Jag hoppas att det  
inte är så, men jag är rädd att något sådant kan 
vara anledningen till att så pass få söker hjälp. 
Inom byggbranschen jobbar vi mycket med 
machokulturen och vi har blivit mycket bättre, 
men den lever ännu kvar på sina håll, säger  
Martin Andersson.

EN ÖKNING AV människor som mår psykiskt 
dåligt är ett problem inom byggbranschen. Och 
ansvaret är tudelat, menar Martin Andersson. 

”Öppenhet kan vara nyckeln  
till ökat välmående”

6 av 10 av de tillfrågade  
i Ramirentrapporten uppger att  
de mått psykiskt dåligt på grund 
av sitt arbete under senaste året.
Byggföretagens Martin Anders- 
son delar med sig av sina tankar 
om varför så många i byggbran-
schen mår psykiskt dåligt, varför 
så få söker hjälp och hur vi till- 
sammans kan jobba för att  
lyfta frågan.
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NY VISSELBLÅSARLAG

I december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag. 
En lag som ska skydda den som slår larm om 
missförhållanden på en arbetsplats och göra det 
lättare och tryggare att rapportera. Missförhållan-
det ska ha skett i ett arbetsrelaterat sammanhang 
och vara så allvarligt att det skadar allmänintres-
set. Det kan till exempel handla om miljöförstöring, 
produkter med dålig säkerhet, transportsäkerhet 
eller skydd av personuppgifter.

Alla arbetsgivare i såväl privat som offentlig 
sektor med fler än 50 anställda, ska inrätta egna 
visselblåsarfunktioner. Senast i juli 2022 ska 
arbetsplatser med fler än 249 anställda ha infört 
en sådan funktion och i december året därpå 
gäller detta även för verksamheter med minst  
50 anställda.
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1 av 4 har känt oro, ångest eller mått 
psykiskt dåligt på grund av sitt jobb,  
flera gånger i månaden senaste året. 

har sjukskrivit sig pga stress,  
oro, ångest eller annan psykisk 
ohälsa senaste året. Lika många har 
sökt hjälp av sjukvården för det. 

– Det är svårt för arbetsgivaren att hjälpa till om 
de inte får reda på problemet i tid, samtidigt som 
det är deras ansvar att ta pulsen på sin arbets-
plats. Öppenhet på arbetsplatsen är det vikti-
gaste för att synliggöra psykisk ohälsa. Frågan 
bör ständigt vara uppe för diskussion och jobbas 
med kontinuerligt. Det gäller både personalen ute 
på byggarbetsplatser och inne på kontoret.

– Stigmat kring frågan behöver försvinna. Det 
gäller inte bara i byggbranschen, utan i samhället 
över lag. Det är viktigt att man kan vara öppen 
med hur man mår för att således kunna få hjälp 
snabbare, avslutar Martin. ■

Stigmat kring frågan  
behöver försvinna.  
Det gäller inte bara  
i byggbranschen, utan  
i samhället över lag.”
Martin Andersson, 
Byggföretagen

Hur ofta 
känner du 
dig stressad 
på jobbet?

62 % har gjort det någon  
gång senaste året.

/25

3/4
inom byggsektorn känner 

sig stressade minst  
någon gång varje månad.  
28 procent känner stress 

varje dag – 57 procent 
minst varje vecka.

Har din arbets- 
situation senaste 
året gjort att du  
sökt hjälp från hälso- 
och sjukvården?

8 %



6
Kompetens

Vad är det som gör att du  
utvecklas på jobbet? 

Enligt Ramirentrapporten lär sig de  
flesta nya saker genom att prova sig  
fram eller genom kollegor. Nästan hälften 
går dessutom en utbildning minst en  
gång varje år. Det är bra, för branschen 
behöver nya kompetenser. Just nu är 
efterfrågan inte bara stor på bygg- och 
arbetsledare, utan även på bland annat 
hållbarhetsspecialister, logistiker och  
digitaliseringsexperter.  

26/
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Vad får dig  
att utvecklas 
mest inom  
ditt yrke? 

Hur ofta går du utbildning för att  
vidareutvecklas i ditt arbete? 

Genom att 
prova mig fram

Genom 
kollegor

Genom 
utbildning

68 % 65 % 24 %

Nära hälften går en utbildning 
minst en gång om året. 

≈50 %
/27
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Vilken typ av  
kompetens tycker  
du saknas inom  
byggbranschen  
i dag? 

AI-ingenjörer

Dataingenjörer

Processledare

13 %

Logistiker 14 %
18 %

33 %

8 %
6 %

9 %

Bygg- och  
arbetsledare

Hållbarhets- 
experter

Digitaliserings- 
experter



”Framtidens kompetenser behöver 
 hämtas från andra branscher”

I takt med att byggbranschen 
utvecklas kommer också nya 
kompetenser att efterfrågas.  
Men det kommer att dröja ett tag 
tills man lyckats fylla behovet, 
tror Jimmy Dahlström, krönikör, 
samhällsbyggare och chef för pro- 
jektverksamheten på Ramirent.

 E nligt Ramirentrapportens undersökning, 
kan man se att nya typer av kompeten- 
ser saknas ute på byggarbetsplatserna 
redan idag. Det handlar bland annat om 

hållbarhetsexperter, som efterfrågas bland 18 % 
av de tillfrågade företagen, digitaliseringsexperter 
(13 %) och AI-ingenjörer (8 %).

FÖR ATT HITTA dessa kompetenser, behöver 
man snegla på anda branscher än bygg vid 
rekrytering, menar Jimmy Dahlström och nämner 
bank- och flygbranschen som exempel. 

– Om man ser på statistiken för världen, lägger 
byggbranschen mindre än 1 procent av sin genom- 
snittliga omsättning på att försöka bli bättre (re- 
search and development), så det är inte konstigt 
att vi blir omsprungna av andra branscher! Men 
med rätt PR och riktad marknadsföring borde vi 

kunna locka till oss topp-talanger som kan höja 
vår kompetens. Inom byggbranschen påverkar vi 
väldigt många människor – vi skapar stadsbilden, 
kontor, skolor och lägenheter – det är produkter 
som kan bestå i 100 år! Och om vi lyfter det tror 
jag att vi kan locka fler kompetenser till oss.

Jimmy ser att möjligheterna för branschen  
är många om man bara lyckas attrahera dessa 
nya kompetenser:

– Vi på Ramirent skulle t ex. kunna lagra en stor 
mängd maskindata från byggarbetsplatser runt 
om i världen. Vi skulle kunna se hur maskinerna 
presterar och göra jämförelser. Kompetens som 
kan läsa av maskindata kommer vi att behöva 
mer av i framtiden och det handlar om allt från 
AI-ingenjörer till digitaliseringsexperter.

I ENGLAND UTFÖRDES nyligen en studie där 
man samlat olika typer av information för att 
kunna göra en avancerad bedömning i syfte att 
förhindra arbetsplatsrelaterade olyckor.

– Man samlade in väderprognoser, data från bygg- 
bolag och data om arbetsmiljö och säkerhet. Till- 
sammans kunde detta analyseras och ge risk-
kalkyler för arbetsolyckor en specifik dag. Så, om 
man vill utvecklas systematiskt över tid, krävs 
många processer och helt andra kompetenser än 
vad som finns i vår bransch idag, avslutar Jimmy 
Dahlström. ■
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VI ÄR RAMIRENT
Ramirent är ett av Europas ledande maskin- 
uthyrningsföretag. Vi levererar maskin- och säker- 
hetslösningar till såväl byggbranschen som övriga 
industrier, med målet att öka säkerheten och 
effektiviteten ute på arbetsplatserna. Våra kund-
center finns över hela landet, från Kiruna i norr till 
Trelleborg i söder. 

Utöver maskinuthyrning erbjuder vi även råd- 
givning, planering och projektledning för effektiva 
och hållbara byggen. Vi arrangerar utbildningar och 
tillhandahåller ett flertal digitala lösningar anpas-
sade 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.

RAMIRENT & HÅLLBARHET
Hållbarhet ligger högt på Ramirents agenda och  
vi jobbar efter byggbranschens färdplan, där 
branschen ska vara helt fossilfri till 2045. Idag är 
närmare 85 procent av Ramirents alla maskiner  
och bodar helt fossilfria. 

Om  
Ramirent
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Detta är  
Ramirent-rapporten

I din hand håller du årets Ramirent- 
rapport! Här tar vi tempen på bygg- 

branschen i Sverige och lyfter viktiga frågor  
kring säkerhet, digitalisering, hållbarhet,  
jämställdhet, psykisk ohälsa och kompetens. 

Vår förhoppning är att rapporten ska bidra  
till säkrare, mer hållbara och effektivare bygg- 
arbetsplatser. Med statistik från 500 personer 
som jobbar inom branschen och intervjuer med 
specialister på olika områden, hoppas vi att 
Ramirent-rapporten ska ge inspirerande läsning 
och bidra till intressanta diskussioner som lyfter 
branschen framåt. Trevlig läsning!


