Kan man lita
på att kvinnor gör
jobbet rätt?

PRATA SÅ ALLA
KAN LYSSNA
En enkel samtalsövning att göra
på din arbetsplats. Citaten är
hämtade från svenska byggen.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:
• Utse en person som leder övningen.
• Samtalsledaren högläser och låter alla reagera genom tumme upp,
tumme ned eller sidotumme.
• Få i gång ett samtal genom att be någon motivera sitt val, eller fråga
vad man kan göra om någon går över gränsen.
• Läs ett nytt citat och upprepa proceduren så länge som det passar er.
Syftet är att diskutera och reflektera över hur vi pratar med varandra.

Tumme upp =
citatet är okej

Sidotumme = citatet
är på gränsen

Tumme ned =
citatet är inte okej

Tjena kukhuvud!

Kan man lita
på att kvinnor gör
jobbet rätt?

Ni kör som kärringar.

Fan vad grinig
du är, har du mens?

Jag vägrar
ha en ful tjej som
lärling.

Du kommer
aldrig klara det här
jobbet.

Du luktar äckligt.

Titta vilka små pattar
hon har.

Kom nu, tjockis.

Har du knullat med
leverantören för att få
så bra priser?

Rappa på! Har
du en snigel som
morsa eller?

Fick du inget av
kärringen i går?

Blir du aldrig trött på
dig själv när du är så
duktig hela tiden?

Tjejer behöver ingen
lön, de kan ju betala
allt med fittan.

Gillar man inte
jargongen är det bara
att byta bransch.

Araber kan
inte bygga
svenska hus.

Man kan inte
lita på polacker.

Jag gör aldrig
nåt jävla negerjobb.

Om en tjej söker
sig till en manlig
bransch ber hon ju om
att bli tafsad på.

Vill man vara
pappaledig ska man
inte jobba inom bygg.

Kvinnor borde
anpassa sig efter
byggbranschen och
inte tvärtom.

Vi har inte råd att
anställa tjejer, de tar
för lång tid på sig.

Kvinnors kroppar är för
svaga för att jobba på
byggen.

Byggbranschen
är jämställd
så det räcker.

Den här maskinen är
helt mongo.

Tjejer är säkert bra
på mycket, men
de ska inte jobba i
byggbranschen.

Ditt jävla cp.

Män ska tjäna mer
än tjejer för att de är
bättre på jobbet.

Hon är väldigt söt för
att vara hantverkare.

Rent genetiskt
är män bättre
på att bygga.
Bögar och flator
måste ha egna
byggbodar.

Ger man sig in i en sån Det är bara bögar som
här bransch måste man blir chefer, för de gillar
tåla lite grann.
att ha häcken full.

Byggnads är byggarbetarnas fackförbund i Sverige. Byggcheferna är en förening inom Ledarna
för alla chefer inom samhällsbyggnadssektorn. Tillsammans representerar vi cirka 120 000
personer. Sedan 2015 samarbetar vi för att skapa en schyst och jämställd byggbransch genom
kampanjen Stoppa machokulturen. LÄS MER PÅ STOPPAMACHOKULTUREN.NU

