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För alla elevers rätt att möta en inkluderande arbetsplats

Projektet iAPL



Ett samverkansprojekt

 Ingemar Klaesson, BYN

 Görgen Zilén,  Byggnads

 Lars Tullstedt, Byggföretagen 

 Pia Berg, projektledare iAPL

(Alexandra Johansson, VD Peabskolan) 



VVarför just inkluderande apl?

 För att alla elever på bygg- och 

anläggningsprogrammet förtjänar en arbetsplats fri 

från kränkningar, trakasserier och förhastade 

slutsatser om vem som är lämplig för yrket.

 För att kompetensförsörjningen är hotad och 

byggbranschen har inte råd att tappa elever.

 För att tydliggöra områden som arbetsgivaren 

behöver förbättra för att behålla den nya 

generationen samt att locka fler att söka.



Målet med projektet är:

 Att elever ska välkomnas oberoende av kön, etnicitet, 

funktionsnedsättningar eller kunskapsnivå.

 Att ta fram en kvalitetsmärkning för företag som tar emot 

elever på ett inkluderande sätt.

 Att bli en hjälp för skolor att placera elever på 

arbetsplatser som stämmer med skolans värdegrund. 

 Att skapa ett incitament så att samtal om jämställdhet och 

mångfald blir en naturlig del på arbetsplatser. 

 Att säkra branschens kompetensförsörjningen.  



VHur gjorde vi?

 En enkät skickades ut från norr till söder där 

ett positivt urval användes som metod.

 67 Yrkeslärare, 282 elever och 65 företag 

deltog.

 En workshop för företag genomfördes.

 Allt sammanställdes och analyserades i en 

rapport.



Men behövs verkligen iAPL?

 23 procent av lärarna har hört kränkande 

skämt/kommentarer 

 11 procent av eleverna har sett andra eller själv 

blivit utsatt 

 37 procent av lärarna har varit med om att en 

elev blivit utsatt

 8 procent av företagen svarar ja på samma fråga



V

Här kör vi livets hårda skola! 

Inget dalt! 

Men bara om hon har skinn på 
näsan!

Branschen är inget för tjejer 
tycker:

9 procent av yrkeslärarna
11 procent av eleverna
17 procent företagen



iAPL projektet

1: Projektplanering 
samt insamlande 

6: Produkten utformas 
utifrån analysen. 

Pilotverksamhet planeras. 



VPiloten är startklar

 Piloten startar äntligen i maj.

 Uppföljning och utvärdering sker sedan kontinuerligt mot 
varje deltagande företag.

 Pilotverksamheten pågår till 31 december 2021 med 
eventuell förlängning på grund av pandemin.

 Pilotverksamheten innefattar tre delar där varje del ska testas 
av företagen. 

 Dessa delar är ansökan, förberedelser och genomförande.
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Det handlar inte om att vara snäll

Att inkludera fler i byggbranschen handlar inte om att 

vara snäll. Det handlar om branschens överlevnad.

Har man tidigare undrat vad jämställdhet och mångfald 

ska vara bra för kanske man nu förstår problematiken. 

Att kompetensförsörjningen är hotad borde inte förvåna. 

Det är bara en naturlig konsekvens av en sluten kultur 

som under lång tid sett varje olikhet som något negativt. 

Men nu går inte det längre.

Pia Berg Projektledare



Det behövs nya vindar i seglet

En ny destination är bara möjlig om nya 

matroser får chans att äntra båten.

Och det i sin tur är bara möjligt om någon ger 

dom chansen.

Ledarskapet har aldrig varit så viktigt som nu. Vi 

behöver modiga kaptener som tror på nya 

horisonter.

Jag hoppas och tror att du är den kaptenen!
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Tack för att du också tror på inkludering!
Kontakt: pia.berg@byn.se



V

From little seeds grow mighty trees

En saga om den lilla men stora trädgårdsmästaren…



Information i korthet från BYN 

❑ Branschrekommenderad skola – nya kriterier för branschrekommendation under 2022

❑ Erasmus+ program – Europeiskt utbytesprogram för elever och lärare

▪ BYN ansöker om ackreditering för programperioden 2021- 2027

▪ BYN har för avsikt att verka som konsortieledare för skolor som vill delta i programmet 

❑ Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov 

▪ BYN ansvarar för utveckling av yrkesprov för Träarbetare, Golvläggare, Murare, Plattsättare,       
Anläggningsmaskinförare 

❑ Yrkestävlingar – Yrkes-SM 2022 i Växjö

❑ En ämnesstrukturerad gymnasieskola 

▪ BYN deltar i den pågående utvecklingen av en ämnesstruktur för BA-programmet.  


