
SMÅA
en attraktiv arbetsgivare



SMÅA
bostadsbyggare med anrikt arv

Småas historia som ett självständigt bolag började 1994 när 

Stockholms Stad sålde Småstugebyrån. I samband med detta 

bildades Småa AB som idag ägs av JM, HSB och personalen. 

Vi bygger attraktiva bostadsområden och självbyggeriet, som 
är en del av vårt historiska arv, är än idag en del av vår verk-
samhet. Sedan 1927 har vi byggt cirka 23 000 bostäder i 
Stor-Stockholm och Mälardalen. 2015 expanderade vi till 
Uppsalaregionen.

Under åren har flera av våra bostadsområden blivit pris-
belönade. Nu senast våra elva radhus i Pilsbo, Sigtuna och 
året innan våra radhus i Enskededalen, Stockholm.

Affärsidé och vision
Småas affärsidé är att inom Stor-Stockholm, Mälardalen och 
Uppsala initiera, utveckla och genomföra attraktiva pris-
värda bostadsområden med möjlighet för kunder att skapa 
sina personliga hem genom egen medverkan. Vår vision är 
att Småa ska vara den attraktivaste bostadsutvecklaren på 
vår marknad.

Småa idag
Småa är ett stabilt företag med cirka 80 anställda. Vi har 
kompetens för att genomföra projektering, inköp, mark-
nadsföring, försäljning, produktion och självbyggeri. En nära 
kommunikation med våra kunder samt engagerad och kunnig 
personal bidrar till vår framgång. 



De värdeord som leder vår verksamhet är personliga hem, 

attraktiva boendemiljöer och kvalitet över tiden.

Personliga hem
Hos oss kan våra kunder skapa sitt personliga hem. Förutom 
ett brett utbud av inredningsval erbjuder vi en inspirerande 
inredningskurs och konsultation med inredningsarkitekt. 

Vi erbjuder även möjlighet att färdigställa sitt nya hem  
genom vårt självbyggerikoncept. Det innebär att kunden själv 
utför delar av det invändiga arbetet samtidigt som det  
reducerar priset på bostaden, utan att minska värdet.

Attraktiva boendemiljöer
Våra bostadsområden tar hänsyn till de unika förutsättning-
arna för varje plats. Med anpassad arkitektur, bearbetad 
utomhusmiljö och konstnärliga utsmyckningar skapar vi 
bostadsområden att längta hem till. Vi vill att man ska trivas 
långt innan nyckeln är satt dörren.

Kvalitet över tiden
Vi skapar bostadsområden som tar ansvar. Vi ser till helheten, 
ställer höga krav på kvalitet och materialval samt arbetar 
med miljöfrämjande åtgärder i bostaden och bostadsområdet. 
Detta utgör grunden för långsiktig hållbarhet och trygghet.

VÅRA VÄRDEORD
genomsyrar verksamheten



VARFÖR JOBBA HOS OSS?
utveckling, gemenskap och engagemang

Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som 

du har kul på jobbet och bygger framtidens bostäder. Varför 

nöja sig med att bara vara anställd när man kan bli delägare?  

Till skillnad från många andra byggherrar bygger vi alltid 
något som är unikt för platsen. Vi lägger mycket tid på att 
projektera både inomhus- och utomhusmiljöer för att skapa 
trivsel och bostadsområden som bara blir vackrare med tiden. 

Engagemang och gemenskap 
Vi värdesätter gemenskap och arbetar för att stärka den 
både i varje projektgrupp och för hela företaget. Vi bjuder  
exempelvis in alla anställda till julfest, sommarfest och  After 
Work. Många av våra kollegor åker dessutom på skidresa 
eller en seglingshelg tillsammans. 

Ta del av framgången
Vi har förmånen att erbjuda alla tillsvidareanställda ett del-
ägarskap genom köp av aktier. Vi anser att alla som är med 
och bidrar till Småas framgång också ska ta del utav belö-
ningen. 

Mentorprogram för nyanställda
Vi har tagit fram ett mentorprogram för alla nya Småaiter 
som arbetar i produktion. Under 6-12 månader får du en  
mentor med samma yrkesroll som du, men som arbetar i en 
annan projektgrupp. Syftet är att du snabbare ska komma in  
i organisationen, få utbyte av idéer och se hur man arbetar  
i andra projekt. 



TRÄFFA NÅGRA MEDARBETARE
olika roller inom produktion  

Vi har träffat några medarbetare och frågat vad de tycker om sin  

yrkesroll på Småa. Vad är det som gör att man stannar på ett  

företag i nästan 20 år? Hur går man från snickare till ledningsgrupp?  

Och varför är Småa den perfekta starten efter utbildningen? 

Bläddra vidare för att läsa om våra medarbetare Andreas, Janne, David, 

Anneli och Micke, som alla har gjort olika resor med Småa.

 

Snabbfakta om Småa

Startades: 1927 som en del av Stockholms 
Stad och blev ett eget aktiebolag 1994.

Ägarförhållanden: JM 35 %, HSB 35 % och 
personalen 30 % genom aktieägarklubben.

Vision: Småa ska vara den attraktivaste  
bostadsutvecklaren på vår marknad.

Antal medarbetare: cirka 80

Omsättning 2015: 1 miljard

Kontor: huvudkontor och regionkontor i 
Liljeholmen samt regionkontor i Uppsala.

Här bygger vi: Stor-Stockholm, Mälardalen 
och Uppsala. 

Våra yrkesroller i produktion: produktions-
ledare, platschef, projektchef, arbetschef  
och entreprenadingenjör. 

» På Småa får du vara med i ett  
projekt från ax till limpa – det är  

både kul och lärorikt! «



ANDREAS
produktionsledare och yngst på Småa   

Med sina 23 år är Andreas Falk Småas yngsta 
medarbetare. Han arbetar som produktionsledare 
på ett av Småas största pågående projekt, Skut-
vikshagen i Vaxholm.  I dagsläget är de i full färd 
med att bygga 101 lägenheter, fördelat på sju fler-
bostadshus. 

När han sökte jobb visste han att han ville arbeta på 
ett etablerat företag med ”liten organisation”.  Och 
så blev det! Här kom han snabbt in i rollen och lärde 
känna de flesta på kort tid.

Produktionsledare på Småa
Som produktionsledare är du platschefens 
ögon och öron ute på bygget. Du sköter 
samordningen så att alla entreprenörer kan 
utföra sitt arbete och säkerställer att allt 
sker enligt alla lagar och regler samt att  
ingen olycka händer under arbetets gång. 

Arbetsfördelningen mellan produktionsledare 
och platschef varierar mellan byggen. Enkelt 
beskrivet har platschefen det yttersta ansvaret 
på plats; arbetsmiljöansvar, ekonomiansvar 
och tar frågor gällande mark, stomme och  
installation. Produktionsledaren ansvarar för 
avrop, leveranser, basmöten, tillvalshante-
ring, samordning av den dagliga verksamheten 
och samtliga ytskiktsentreprenörer. Som 
produktionsledare ska man gilla att vara där 
det händer och kunna fatta många beslut 
under en arbetsdag. 

Oavsett om du har arbetat som snickare eller 
kommer direkt från skolbänken så är rollen 
som produktionsledare på Småa en bra 
start. Du får lära dig att ta ansvar, leda och 
styra människor mot ett gemensamt mål.  
Det ger dig också en bred bild över hur ett 
bygge drivs och hur vi arbetar från projekte-
ring fram till överlämnande till kund.

Kort om Andreas
Namn: Andreas ”Falken” Falk
Ålder: 23 år
Anställd sedan: 2014
Nuvarande tjänst: Produktionsledare
Utbildning: Byggproduktion KTH

Andreas arbetar som produktionsledare för ett av Småas 

största projekt. Han berättar vilka egenskaper som krävs för 

att passa som produktionsledare och varför han valde att 

börja arbeta på Småa direkt efter studierna.

Rollen som produktionsledare varierar på olika företag och 
det som Andreas uppskattar på Småa är att man får breda  
arbetsuppgifter. Platschefer och produktionsledare har ett 
nära samarbete och gemensamt mål – att få nöjda kunder 
och felfria bostäder.

Planering och ledarskap
Som produktionsledare ansvarar Andreas för att tillgodose 
underentreprenörernas behov och se till att de kan utföra 
sina uppdrag. Den gemensamma nämnaren för alla arbets-
uppgifter är planering och ledarskap. Det handlar om att 
hela tiden vara närvarande på arbetsplatsen och tänka på 
vad som händer i ett hus om exempelvis en eller två veckor. 

» Du måste kunna ta på dig  
ledarrollen och styra en grupp  

mot ett slutmål. «
 

”Det bästa med Småa”
– Det bästa med att jobba på Småa är att få vara delaktig i 

hela processen, men givetvis också gemenskapen. Det finns 
ett stort engagemang bland personalen, kanske beror det på 
att vi tillsammans äger en tredjedel av bolaget och jobbar 
gemensamt mot uppsatta mål, säger Andreas. 

Utbildning och vidareutveckling
Andreas tycker att förmånerna är bra 
och möjligheten till vidareutveckling  
likaså. 

– Under mina två första år har jag 
gått kurser i juridik och arbetsmiljö 
samt en större ledarskapsutbildning 
som pågick under ett halvår, säger 
Falken, som han också kallas. 

Tips till blivande produktionsledare
Som produktionsledare behöver du 
vara ordningsam och strukturerad 
med ledaregenskaper. Du måste även 
tycka om att kombinera administra-
tivt kontorsarbete med att vara ute 
på bygget.

– Glöm inte att vara social och le 
mycket, då blir allt mycket enklare!  
Genom att bygga upp en bra arbets- 
relation med dina entreprenörer blir det 
lättare att ta beslut som annars kan 
vara lite obekväma. Och våga fråga, 
du behöver inte alltid ha svaren själv,   
avslutar Andreas.

I Brf Skutvikshagen i Vaxholm bygger Småa 101 lägenheter i ett drömläge 
vid vattnet. Här arbetar Andreas till vardags som produktionsledare. Falken 50 meter 

upp i luften!



JANNE
från snickare till ledningsgrupp 

Janne arbetar som arbetschef 
på Småa, en roll han haft sedan 
våren 2016. Innan han fick 
denna tjänst arbetade han som 
platschef på Småa. 

 
 

Arbetschef på Småa
Som arbetschef  på Småa är man med i 
projekten från ax till limpa och får själv vara 
med och bidra till utformningen av våra  
bostäder. Inom ramen för företagets  
arbetsrutiner, policys och mål utarbetar du 
övergripande strategier och mål för dina 
egna projekt avseende, produktutformning, 
marknadsföring och produktion för att nå 
bästa möjliga ekonomiska resultat. 

Du ansvarar för att leda egna projekt och 
dess personal för att nå uppsatta projekt-
mål, skapa bra betingelser för anställda och 
underentreprenörer samt nöjda kunder

Ansvaret i respektive projekt lämnas över 
från affärsutvecklare till arbetschef  vid färdig 
detaljplan. Därefter ansvarar arbetschefen 
för projektets vidare produktutformning, 
marknadsföring, produktion samt ekonomi 
fram till inflyttad kund.

Arbete i tidigt skede
Janne berättar att rollen som arbetschef kortfattat innebär 
att hålla god relation med kommuner, ha det yttersta  
ansvaret för ekonomin i sina projekt samt leda och styra 
sina projektgrupper med tillhörande personalansvar. Målet 
är alltid att få nöjda kunder och felfria bostäder.

» Att gå från snickare  
till ledningsgrupp tog tid,  
men varför ha bråttom? «

Utmaningar
En av de stora utmaningarna som arbetschef är att få fart 
på projekten. Det finns många avgörande faktorer som kan 
göra att projekten försenas, bland annat överklaganden, 
bygglov och dyra underentreprenörer. 

– Så visst finns det fortfarande saker att lära trots min ringa 
ålder om 52 år, säger Janne och skrattar.

”Det bästa med Småa”
– Om du börjar på Småa kommer du få prova på det mesta 

vilket är inspirerande och kul. Det är tufft tempo men dagarna 
går fort och vi är ett glatt gäng. Här är man med från ax till 
limpa, det vill säga från färdigt bygglov till överlämnande 
till slutkund och det uppskattar många, säger Janne.

Kort om Janne
Namn: Jan ”Janne” Apelskog
Ålder: 52 år
Anställd sedan: 2008
Nuvarande tjänst: Arbetschef
Utbildning: Yrkesinriktad gymnasieskola

Janne har arbetat på Småa i snart nio år. Innan arbetade han som snickare, 

både som anställd och i eget företag under många år. Efter sju år som  

projektledare på ett företag med ansvar för mindre byggprojekt paral-

lellt sökte han en tjänst som platschef på Småa. Efter ett antal år blev han 

arbetschef och nu sitter han även med i ledningsgruppen. 

Vägen till att sitta i ledningsgruppen tog tid men fördelen som Janne 
beskriver är att han alltid har känt sig trygg i de olika yrkesrollerna. 

– Jag upplevde inga större problem när jag tillträdde som platschef och 
samma sak i min nya roll som arbetschef. På Småa blir du involverad i 
alla delar av projektet, vilket gör att du verkligen bryr dig om det som 
byggs, säger Janne. 

I över sex år arbetade Janne som 
platschef för de bostäder som Småa 
byggde i Vistabergs trädgårdsstad, 
Huddinge. 

Rönninge Sjöstad är ett av Jannes pågående 
projekt som arbetschef. Nu pågår plan-
eringen för andra etappen. 



DAVID
från Nackademin till platschef 

 
 

När David avslutade studierna på Nackademin började han 

som produktionsledare på Småa. Idag arbetar han som 

platschef – men vad är egentligen den största skillnaden och 

vilka är de stora utmaningarna?

Den stora skillnaden mellan produktionsledare och plats-
chef handlar om ansvaret för produktion, arbetsmiljö och 
ekonomi.

– Det innebär att jag inte kan vara ute på arbetsplatsen 
lika mycket, utan istället måste arbeta med ekonomi och 
hålla i olika möten, säger David. 

Prioritering är A och O
David berättar att det mest utmanande är att prioritera rätt 
saker och inte fastna i sådant som ”äter upp ens tid”. Det 
gäller även att hinna stötta sina kollegor på plats och att få 
entreprenörer att bli klara i tid.

» Bland det viktigaste jag lärt  
mig som platschef är att göra  

rätt prioriteringar. «

”Bra känsla i magen”
– Det är kul att vara med under projekteringen, för då kan 

man dra nytta av tidigare erfarenheter och på så sätt ta fram 
bästa möjliga bostäder. Att sedan vara med ute på bygget 
och se bostäderna växa fram och slutligen möta nöjda 
kunder som får flytta in,  det ger en bra känsla i magen! 

Platschef på Småa
Platschefen har en mycket central roll på 
Småa. Det är en av våra bredaste roller då 
den sträcker sig från bygglovsskedet fram till 
inflyttning av kund. 

Man sitter med i tidigt skede och upprättar 
en kalkyl tillsammans med arbetschefen för 
projektet för att därefter handla upp de olika 
materialvalen samt entreprenörer till det 
mest kostnadseffektiva priset. 

Ute i produktionen så arbetar platschefen 
sida vid sida tillsammans med sin produk-
tionsledare. Arbetsfördelningen kan variera 
beroende på person och erfarenhet, men i 
huvudsak så har platschefen det yttersta  
ansvaret på plats med tillhörande ekonomi-
ansvar. Tillsammans ser de till att alla som 
arbetar på plats förhåller sig till alla lagar och 
regler. Platschefen håller i byggherremöten, 
ekonomimöten samt ÄTA-hantering. 

Som platschef  ska man vara en sann pro-
blemlösare samt flexibel och ödmjuk. Man 
ska uppskatta att den ena dagen inte är den 
andra lik och att man kan varva kontors- 
arbete med att gå en runda på bygget.

Kort om David
Namn: David Andersson
Ålder: 35 år
Anställd sedan: 2009
Nuvarande tjänst: Platschef
Utbildning: Byggnadsingenjör, Nackademin

David arbetade tidigare i Mariehovsviken, Mariefred. 

David uppskattar att rollen som platschef på Småa 
har varierande arbetsuppgifter och ingen dag är den 
andra lik. Om du tycker om att arbeta där det händer 
och är flexibel så är detta verkligen rätt roll för dig!

Kvällsvy över Kullö Terrass 
som är Davids projekt där 
han arbetar som platschef. 

Kullö Terrass består av två flerbostadshus med 
totalt 72 lägenheter. Husen har 36 lägenheter vardera 
varav det ena är för kunder från 55 år. 



ANNELI
kombinera föräldraskap och karriär 

 
 

Anneli började på Småa för mer än 10 år sedan och har  

hunnit arbetat som kundansvarig, produktionsledare och nu 

som platschef. Hon berättar om sina drivkrafter i arbetet och  

varför hon först tackade nej till att bli platschef. 

Efter något år på Småa som kundansvarig blev Anneli  
produktionsledare. Hon berättar att hon trivdes ännu bättre 
med att vara på bygget, jämfört med att träffa kunder och 
diskutera inredningsval. 

– Jag är trots allt utbildad konstruktör och trivdes riktigt 
bra i rollen som produktionsledare. Men jag drivs av att 
utvecklas och ta min an nya utmaningar, förklarar Anneli.

Platschef på Småa
Platschefen har en mycket central roll på 
Småa. Det är en av våra bredaste roller då 
den sträcker sig från bygglovsskedet fram till 
inflyttning av kund. 

Man sitter med i tidigt skede och upprättar 
en kalkyl tillsammans med arbetschefen för 
projektet för att därefter handla upp de olika 
materialvalen samt entreprenörer till det 
mest kostnadseffektiva priset. 

Ute i produktionen så arbetar platschefen 
sida vid sida tillsammans med sin produk-
tionsledare. Arbetsfördelningen kan variera 
beroende på person och erfarenhet, men i 
huvudsak så har platschefen det yttersta  
ansvaret på plats med tillhörande ekonomi-
ansvar. Tillsammans ser de till att alla som 
arbetar på plats förhåller sig till alla lagar och 
regler. Platschefen håller i byggherremöten, 
ekonomimöten samt ÄTA-hantering. 

Som platschef  ska man vara en sann pro-
blemlösare samt flexibel och ödmjuk. Man 
ska uppskatta att den ena dagen inte är den 
andra lik och att man kan varva kontors- 
arbete med att gå en runda på bygget.

Kort om Anneli
Namn: Anneli Johansson
Ålder: 45 år
Anställd sedan: 2005
Nuvarande tjänst: Platschef
Utbildning: KTH Haninge, Huskonstruktion

Tackade först nej till befordran
För några år sedan blev Anneli erbjuden en tjänst på Småa 
som platschef men valde att tacka nej. 

– Att trivas på jobbet med det man gör är viktigare än att 
avancera till en högre position. När barnen var små kände jag 
mig inte lockad av tjänsten även om jag är tacksam att jag 
fick erbjudandet. Några år senare kände jag att tiden var rätt 
och valde att tacka ja, säger Anneli.  

Nöjda kunder är en drivkraft
En av sakerna som driver henne i det dagliga arbetet är att få 
nöjda kunder och se dem flytta in. 

– Ett av mina bästa minnen var invigningen av bostads-
området Ullna strand i Täby. De inflyttade kunderna gav 
mig en present eftersom de var så nöjda med min service 
under första tiden i sitt nya hus. Det värmde verkligen och 
sådant får mig att gå till jobbet varje dag och vilja göra mitt 
bästa, avslutar Anneli.

När jag ville börja jobba i 
byggbranschen igen 2005 
var Småa mitt första-val. 
Mina föräldrar har till 
och med byggt ett 
”Småa-hus” en gång i  
tiden! 

Jag började som kund-
ansvarig, en tjänst som 
inte längre finns kvar. Då 
satt jag ute i produktion 
och var den som kunden 
hade alla möten med, 
från avtalsskrivning till  
inredningsval. 

En utmaning som Anneli har upplevt som 
platschef är att låta produktionsledaren göra 
sitt jobb, utan att hon lägger sig i för mycket. 
På bilden syns Ullna Strand i Täby där Anneli 
var produktionsledare. 

Annelis pågående projekt är West Village Rissne. Under hösten arbetar hon med produktionstidplan 
och handlingar som ska fram för upphandling av underentreprenörer samt granskning av ritningar. 
Därefter drar hela projekteringen igång. Jag längtar efter att flytta ut till byggetableringen och sätta 
igång projektet på riktigt. Om det är någonstans jag trivs så är det ute i på fältet, säger Anneli. 

» Kunderna gav en present då  
de var så nöjda med mitt jobb  
– det bästa kvittot man kan få! «



MICKE
utvecklats med Småa i nästan 20 år 

 
 

Entreprenadingenjör  
på Småa
Som entreprenadingenjör på Småa ska du 
vara lyhörd, noggrann, påläst och intresserad 
av att följa med i framtidens sätt att bygga 
och ha miljön i fokus.

Entreprenadingenjörerna arbetar i tidiga 
skeden och är projektens experter gällande 
installationer och byggtekniska lösningar. De 
hjälper arbetschefen och platschefen att 
analysera de olika möjligheterna till kon-
struktion- och materialval samt granskar alla 
handlingar för att ta fram en så funktionell 
och yteffektiv bostad som möjligt. Detta 
gör de parallellt med att följa samtliga före-
skrifter gällande brand, ljud, tillgänglighet m.m. 

Entreprenadingenjören har daglig kontakt 
med arkitekter, kommuner och konstruktörer 
för att på så sett ha full kontroll över projekte-
ringen och säkerställa att de har alla parter 
med sig.

Småa är en beställarorganisation vilket innebär 
att det är vi som ger förutsättningarna och 
våra leverantörer och underentreprenörer 
som levererar utefter detta. Enkelt sagt så 
går vårt jobb ut på att säkerställa att vi får 
det vi beställt och det görs inom alla konstens 
lagar och regler.

Kort om Micke
Namn: Mikael ”Micke” Granberg
Ålder: 53 år
Anställd sedan: 1998
Nuvarande tjänst: Entreprenadingenjör
Utbildning: STI-ingenjör

Micke är den som har arbetat näst, näst längst på Småa och han håller stadigt 

om ”bronsplatsen”. Har man arbetat på ett företag i nästan 20 år så kan 

man inte bara trivas med sitt jobb, utan man måste också ha utvecklats 

med företaget och tycka att det är roligt att gå till jobbet.

Precis som många andra på Småa började Micke som produktionsledare 
och under åren har han haft flera andra tjänster. Numera arbetar han som 
entreprenadingenjör.  

– Småa har alltid varit tillmötesgående och lyhörda för personalens  
önskningar och synpunkter om framtidsutsikterna inom företaget. Ibland 
har det nästan gått lite för fort, som när jag fick min nuvarande tjänst. Då 
hade jag uttryckt en önskan om att få arbeta på huvudkontoret och att rollen 
som entreprenadingenjör tilltalade mig. Efter några månader satt jag där 
igen, säger Micke. 

Erfarenhet är nyckeln
Som entreprenadingenjör har Micke möjlighet att  påverka 
projekteringen och dra nytta av all sin erfarenhet. 

– Den viktigaste egenskapen är faktiskt erfarenhet, vilket 
är svårt att läsa sig till. Man behöver känna till vilka problem 
som kan dyka upp om projekteringen varit dålig och för att 
få den kunskapen behöver man ha varit på plats och själv 
hanterat både problem samt lösningar, förklarar Micke.

» Mitt råd till unga i branschen  
är att inte ha för bråttom.  

Tid ger erfarenhet! «

Stora kontaktytor
I sin yrkesroll har Micke löpande kontakt med arkitekter och 
externa konsulter för miljöbyggnad, brand, ljud och fukt. 
Det är hans jobb att se till att Småa samt övriga samarbets- 
partners följer lagar och regler samt att vi väljer de mest 
kostnadseffektiva lösningarna som samverkar med en  
attraktiv produkt för kunden. 

”Det bästa med Småa”
– Det absolut roligaste med att arbeta på Småa är personalen. 

Kanske är det därför jag har arbeta här så pass länge trots 
allt. För det finns alltid någon att fråga och vi har roligt 
tillsammans samtidigt som vi utvecklas, säger Micke.

Det finns många olika vägar att gå inom Småa och det kan ta ett tag för folk att 
hitta rätt. Micke började som produktionsledare, blev sedan platschef under 
några år för att sedan gå över till vår inredningsvalsavdelning när hans barn var 
små.  Micke berättar att tjänsten passade honom bra då eftersom den var 
flexiblare och inte lika låst till byggarbetsplatsen. När hans barn hade blivit 
lite äldre återgick han till rollen som produktionsledare med en erfaren-
hetsstödjande roll till platscheferna. 

Som entreprenadingenjör är Micke aktiv 
i projekten från bygglovskede till bygg-
handlingar samt framtagning av redo-
visning för miljöbyggnad. Just nu arbetar 
han bland annat med projektet Norra 
Sjötorget i Väsjön, Sollentuna.

Entreprenadingenjören ansvarar för att  
ta fram bygglovshandling, förfrågnings- 
underlag, projektering och miljöbyggnad, 
i samråd med sin projektgrupp som  
består av arbetschef, platschef, produk-
tionsledare, marknadsförare, inrednings-
valskoordinator och kundombud.

Micke har tidigare arbetat som produktions-
ledare. Här är Sköndalsterrassen, hans sista 
projekt innan han blev entreprenadingenjör.



För dig som är nyutbildad inom produktion finns alla möjligheter 

att avancera vidare, oavsett om du i framtiden vill jobba med 

inköp eller projektering. 

Ett tips till dig som är nyutexaminerad och som tåls att 
upprepas är ”våga fråga och ta för dig”. Det är inget fel att 
fråga en snickare hur han skulle lösa ett problem, utan  det 
är både positivt för snickaren och för dig. 

» Dra nytta av andra och  
våga fråga hur någon annan 

skulle lösa ett problem! «

När du inte har svaret
Om du i egenskap av produktionsledare får en fråga från 
en underentreprenör så bör du undvika att svara ”jag vet 
inte” och sedan gå därifrån. Här är tre tips på vad du kan 
göra i en sådan situation. 

1. Du har svaret och förklarar. 
2. Du har inte svaret men vänder istället på frågan och 

säger ”hur skulle du göra om du får bestämma?”.  
I många fall har entreprenören redan en bra lösning.

3. Du säger att du inte kan svara på frågan just nu men 
att du återkommer med svar inom x timmar. Skriv upp 
en anteckning och fråga dina kollegor om hjälp. Åter-
kom med ett riktigt bra svar till entreprenören i god tid 
inom tidsintervallet du har angett.  

Till sist, lycka till!

PRAKTIK PÅ SMÅA
så funkar det

TIPS TILL DIG
som ska söka jobb i byggbranschen 

Vi förstår vikten av att skola in kommande medarbetare i bygg-

branschen och har goda erfarenheter av att ha praktikanter  

hos oss. Vi har tagit fram ett praktikprogram som säkerställer 

att praktikperioden är lika oavsett vilken handledare, projekt 

eller avdelning som praktiken sker på.

Det viktigaste för oss är att se till att du som praktikant får 
den tid som krävs för handledning och tar med dig viktiga 
erfarenheter. Vi vill att du ska känna att du bidrar till verk-
samheten och får ut så mycket som möjligt av praktiken.

Intervjuer och urval
För att få praktik hos oss behöver ansökan komma in i oktober 
för praktik som startar från januari och i maj för praktik 
som börjar från augusti. Inför respektive praktikperiod gör 
vi ett urval av ansökningarna och kallar till intervju.

» Här finns möjlighet till en  
lärorik praktik där du får chans  

att påverka inriktningen! «

Ett upplägg du kan påverka
Som praktikant har du en handledare som ansvarar för dina 
dagliga arbetsuppgifter och är din kontaktperson på Småa. 
Tillsammans gör ni en plan över vad som ska hinnas med och 
bokar avstämningsmöten. Här kan du komma med önskemål 
om vad du helst vill göra. Kanske har du ett uppdrag från 
skolan under praktiken, då är det viktigt att du tar upp det 
med oss i god tid, så vi tillsammans kan avsätta tid. 

Praktik på Småa
Hur många praktikanter tar ni emot?
I snitt två per termin.

Finns det möjlighet att påverka praktiken?
Ja, tillsammans med din handledare kommer 
ni fram till vad som ska prioriteras under 
praktiken. Uttryck alltid dina önskemål!

Finns möjlighet till anställning efter praktiken?
Vi har tidigare anställt medarbetare som 
gjort sin praktik hos oss. Vi kan aldrig garantera 
något men anser att praktik är ett bra sätt 
för både arbetstagaren och arbetsgivaren 
att lära känna varandra.

När behöver jag ansöka om praktik?
Om din praktik börjar från januari behöver 
vi din ansökan senast i oktober och om din 
praktik börjar från augusti behöver vi din 
ansökan i maj. 

Vart skickar jag min ansökan?
Om du är intresserad av praktik på Småa så 
skicka din ansökan till praktik@smaa.se.



ARBETA PÅ SMÅA
karriär och personlig utveckling 

Vägen till drömjobbet kan se olika ut, det kan jag intyga. 

Jag började som målare, utbildade mig sen på Nackademin och 

blev produktionsledare på Småa. Några år senare blev 

jag HR-ansvarig. Småa tror att ambition, engagemang och  

nytänkande kan ta dig längre än vad du själv tror! 

Min resa på Småa har visat att om man är ambitiös och 
målmedveten så kan allt hända. Småa är ett företag som 
satsar på sina medarbetare och gärna rekryterar internt.  
Vi tror att det både stärker organisationen och skapar 
förståelse mellan avdelningarna. Det stimulerar även våra 
medarbetare och visar på utrymme för personlig utveckling. 

Från produktion till HR
När jag började i produktion fick jag förståelse för hela 
byggprocessen men framför allt fick jag erfarenhet av att 
möta olika typer av människor. För trots allt jobbar vi alla 
med att möta människor, oavsett yrkesroll! Insikten om 
detta väckte ett intresse för personalfrågor, som i sin tur 
öppnade en ny dörr för mig på Småa. 

Inte som planerat – utan bättre 
Om det är något jag har lärt mig så är det att man aldrig 
vet vad man vill bli ”när man blir stor”. Min resa på Småa 
har gjort mig ödmjuk och trygg inför nya utmaningar. Jag 
har lärt mig att man inte behöver jaga upp sig när något 
inte går som man tänkt. Det löser sig alltid och hjälp finns 
bara man frågar. Det är också mitt tips till nya förmågor 
som väljer att bli en Småait!

Malin Dansarie
HR-ansvarig, Småa

När Malin började på Småa jobbade hon i Västra 
Johannelund i Hässelby som produktionsledare.
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Småa AB
Småa har sedan starten 1927 byggt över 23 000 bostäder i Stor-Stockholm. Många 
av dessa bostadsområden är idag eftertraktade. Det var under namnet Småstuge-
byrån som de första självbyggarna reste sina hus på 1920-talet. Sedan dess har vi 
utvecklat vår affärsidé och produkt och arbetar efter tre värdeord:
 •  Personliga hem
 •  Attraktiva boendemiljöer
 •  Kvalitet över tiden

Småa är ett aktiebolag som ägs av JM, HSB och personalen.

Personliga hem
Genom att boka en bostad tidigt kan kunden vara med och forma ett personligare 
hem. Dels genom olika inredningsval och dels genom vårt historiska självbyggeri. Vi 
erbjuder också en kurs och en individuell konsultation med en inredningsarkitekt.

Attraktiva boendemiljöer
Våra områden tar hänsyn till platsens unika förutsättningar. Med anpassad arkitektur, 
bearbetad utomhusmiljö och konstnärliga utsmyckningar skapar vi bostadsområden 
att längta hem till. Vi vill att du ska trivas långt innan du satt nyckeln i din dörr.

Kvalitet över tiden
Våra bostadsområden tar ansvar. Vi ser till helheten, ställer höga krav på kvalitet 
och materialval samt arbetar med miljöfrämjande åtgärder i bostaden och bostads-
området. Detta utgör grunden för långsiktig trygghet.

Miljöpolicy
Som bostadsbyggare värnar vi om en långsiktig hållbarhet. Vi vill uppnå minsta möjliga 
klimatpåverkan under byggnationen och bostadens livscykel. För att uppnå detta 
arbetar vi med ett övergripande hållbarhetskoncept som består av tre ben; social 
hållbarhet, ekologisk hållbarhet och innovativt byggande. 

Småakön
Det finns många fördelar med Småakön. Kömedlemmar har alltid förtur till våra 
kommande bostäder samt möjlighet till boka-tidigt-rabatt på 50 000 kr. Två gånger 
per år skickar vi ut en medlemstidning med bland annat hemma-hos reportage, 
inspirerande artiklar och våra kommande bostadsområden.

Småa AB
Box 47613, 117 94 Stockholm
kontakt@smaa.se 
www.smaa.se

Region Stockholm HK
Årstaängsvägen 11, Marievik
08-586 303 00

Region Uppsala
Kungsgatan 111, Uppsala
018-444 12 30


