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Efter sex otroligt berikande månader 
som föräldraledig är jag nu tillbaka         
- full av energi och lust att ställa mig 

på barrikaderna och ta strid för Stockholms 
byggnadsarbetares vardag igen! 

Det saknas inte utmaningar. Vi står inför en 
riktigt tuff  avtalsrörelse, där vi inte bara har en 

arbetsgivare som motpart, utan nu 
även interna strider inom 

LO när Metall, Livs 
och GS valt att inte 
ställa sig bakom 

LO-samordningen. 
Jag anser att Byggnads 

måste ta kommandot, eftersom Metall har 
förbrukat den rätten genom att äventyra hela LO-
samarbetet.

Arbetsgivarna kommer att bli varse om att 
vi nu mobiliserar våra krafter mer än någonsin. 
Vi tänker inte stå tillbaka mitt i en högkonjuktur, 
för att framtidsprognosen ser lite sämre ut. Vi stod 
tillbaka i förra avtalsrörelsen, just för att vi stod 
inför en stundande lågkonjunktur. När ska vi då 
få rimliga lönehöjningar om det alltid är arbetarna 
som ska stå tillbaka? 

Och lika lite tä nker vi stå  tillbaka frå n stö det till 
vå ra kvinnodominerade fackfö rbund. Att vi inte 
ens kan enas inom LO om att ta strid för att det inte 
ska vara lä gre lö ner i branscher dä r kvinnor arbe-
tar - eller att heltidsarbete ska vara en rä ttighet - ä r 
inget annat ä n en skam fö r arbetarrö relsen! 

Trots allt fl er dödsolyckor och svåra olyckor i 
byggbranschen så angrips vårt arbete för bättre 
arbetsmiljö från alla håll. Nu senast är det Sve-
riges Byggindustrier som vill att arbetsgivarna 
ska ta över utbildningen av våra skyddsombud. 
Det kan vi inte acceptera. Skyddsombudens obe-
roende från arbetsgivaren är en grundstomme i 
skyddsarbetet - skyddsombuden ska utses och 
utbildas av Byggnads!

Konkurrensen inom vissa delar av byggbran-
schen är helt satt ur spel av utländska företag som 
inte lägger en enda krona på arbetsmiljön, utan 
helt samvetslöst utsätter sina anställda för risker 
vi inte har sett i Sverige på årtionden. Och där be-
ställarna, främst privatpersoner, lika samvetslöst 
köper billigast möjligt utan en tanke på villkoren 
för dem ska utföra jobbet. Tyvärr är solidaritet ett 
ord som är rejält naggat i kanten år 2011. 

Samtidigt är solidariteten grunden för fackets 
överlevnad och framtid. Precis som den alltid varit. 
Vi måste hålla ihop till varje pris och se till att or-
ganisera våra utländska kamrater, så att de också 
får samma villkor som vi har. Så att företagen inte 
får någon möjlighet att pruta på villkoren vi slagits 
för i över hundra år.

Regeringen måste ta den utsatta arbetsmiljön i 
byggbranschen på allvar och återställa resurserna 
till Arbetsmiljöverket. Vi behöver fl er arbetsmiljö-
inspektörer och regionala skyddsombud för att ha  
en chans att ens börja leva upp till vår vision att alla 
ska komma hem hela efter varje arbetsdag!

Christian Bengtzelius,
Byggettans ordförande 

arbetsgivare som motpart, utan nu 
även interna strider inom 

LO när Metall, Livs 

LO-samordningen. 
Jag anser att Byggnads 

” När ska vi då få rimliga
 lönehöjningar om det alltid är arbetarna 

som ska stå tillbaka?”  

Christian kommenterar

Vi tänker inte 
stå tillbaka
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Sex utländska arbetstagare har om-
kommit på svenska byggarbetsplatser 
sedan 2007. Därtill kommer ett antal 

allvarliga arbetsplatsolyckor. Hur många går 
inte att säga, eftersom många av de som arbetar 
tillfälligt här inte omfattas av den svenska social-
försäkringslagstiftningen. 

Den LO-rapport som publicerades i fj ol och 
som omfattade tre stora infrastrukturprojekt 
i Sverige visade att nästan hälften av yrkesar-
betarna var anställda av utlandsregistrerade 
underentreprenörer eller bemanningsföretag. 
Olycksfrekvensen låg på en nivå som var två el-
ler tre gånger högre än genomsnittet för anlägg-
ningsarbete i Sverige.

Enligt Arbetsmiljöverket fi nns det tecken 
som visar att mindre seriösa företag inte drar sig 

för att tumma på säkerheten. 
- Vi kan självfallet inte ac-

ceptera dubbla standarder för 
arbetsmiljön. Det leder till en 
urholkning av arbetsmiljön 
för alla byggnadsarbetare i 
Sverige. Dessutom snedvrider 
det konkurrensen inom bygg-

branschen om vissa arbetsgivare 
struntar i att följa de regler vi i bred samsyn kom-
mit överens om, säger generaldirektör Mikael 
Sjöberg.

Aktuellt

Alla som job-
bar på svenska 
byggen har rätt 
till en säker 
arbetsmiljö. 
Det gäller 
självklart även 
de utländska 
byggnadsarbe-
tare som job-
bar tillfälligt 
här. 
    Det säger 
Arbetsmiljö-
verkets gene-
raldirektör 
Mikael Sjöberg 
när verket nu 
drar igång en 
kampanj som i 
första hand är 
riktad till ut-
ländska bygg-
nadsarbetare i 
Sverige.

Kampanj ska 
säkra utländska 
byggarbetares 
arbetsmiljö
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Tipsa 
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www.safeatwork.se

 - där fi nns information på 
sju olika språk. 
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några som bestämmer och andra som gör jobbet. 
Det är bara att göra som man blir tillsagd, annars 
riskerar man sin plats.

- När jag kom hit och började riva och bygga 
ställningar var det viktigaste att det gick snabbt. 
Ibland blev ställningarna så låga att man inte kun-
de gå rak. Men det var okej för arbetsgivaren. Att 
göra om hade kostat pengar och det var det inte tal 
om, berättar Dariusz Dreczko.

Han tillägger att visst har också polska bygg-
nadsarbetare något att tillföra.

- Därför borde vi lyssna mer på varandra. Ib-
land så tror vi att det är på ett visst sätt utan att ta 
reda på om det verkligen är så. Bemötandet när jag 
kom till Sverige var oftast mycket bra. Men visst 
kändes det tryggt att börja arbeta tillsammans 
med landsmän. Det skulle nog vara svårare att 
direkt hoppa in i ett svenskt företag. Även om det 
bästa sättet att lära sig svenska är att vara på en 
arbetsplats, säger Dariusz Dreczko.

Dariusz Dreczko, från Polen åkte till Kiru-
na på semester för tio år sedan. Efter Kiruna 

tog han sig till Stockholm och fi ck genom polska 
kontakter arbete som byggnadsarbetare. Nu tio 
år senare är han svensk medborgare. Men tyvärr 
också arbetslös.

Dariusz var inbjuden att berätta om sina erfa-
renheter vid Byggettans skyddsombudsmöte. 

Hans berättelse är ganska vanlig för de utländska 
byggnadsarbetare som på eget bevåg tar sig till Sve-
rige för att arbeta. I Polen arbetade Dariusz inom för-
säkringsbranschen. I Sverige har han arbetat som ri-
vare, städare och med en del andra arbetsuppgifter.

Arbetsgivare har varit små byggföretag. Det 
första han kom till hade fl era polska arbetare och 
polsk ägare. Senare har det blivit svenska företag.

- Det har varit bra, säger Dariusz. Att börja 
där det fanns landsmän gjorde att man lärde sig 
snabbare. På min fritid har jag försökt lära mig 
svenska. Tyvärr har arbetsgivarna inte haft nå-
got intresse av att jag ska lära mig svenska. Och 
svenska är inget lätt språk att lära sig.

Dariusz tycker sig se två grupper av utländska 
arbetare. De som är här en kort tid för att tjäna så 
mycket som möjligt. Och de som kan tänka sig att 
stanna i Sverige. Han tillhör den senare gruppen.

- Jag älskar Stockholm och det gör min fru ock-
så, säger han. Han skulle kunna åka tillbaka till 
Polen och börja i sitt gamla yrke. Men försöker i 
det längsta att hitta en försörjning i Sverige.

Dariusz Dreczko har också sina funderingar 
kring skillnaderna mellan svenska och polska 
arbetare. På den polska arbetsmarknaden är det 

Polack med lång erfarenhet av att arbeta i Sverige:

OLIKA KULTURER PÅ 
VÅRA ARBETSPLATSER
Det ska gå fort och utan diskussion. Att fråga eller ifrågasätta 
går inte för sig. Då kan man riskera jobbet. Därför kommer 
arbetarskyddet i andra hand. Det säger Dariusz Dreczko, 
32-årig polack som arbetat på byggen i Stockholm i drygt åtta år 
och som nu är arbetslös. Tuff t. Men han älskar Stockholm.

Dariusz 
Dreczko från 
Polen, tycker att 
byggnadsarbe-
tare från olika 
länder borde 
lyssna mer på 
varandra.
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Arbetsgivarna vill ta över all utbildning av skyddsombuden 
och kanske makten över skyddsombuden. Det berättade 
Tomas Kullberg, arbetsmiljöansvarig på Byggettan, för de 
drygt 100 skyddsombuden på Byggettans skyddsombudsmöte. 

Maktkamp 
om skyddsombuden

Arbetsmiljö

”  Idag är det de 
utländska arbetarna som man 
inte tar på allvar och kör med. 
I morgon kan det vara vi andra. 

Därför är det jätteviktigt att vi står 
upp för våra utländska arbets-
kamrater. Både för deras skull 

och för vår egen.”

Arbetsgivarna vill ta över utbildningen av skyddsombuden.
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Ett företag som inte sett till att den 
utländska arbetskraften fått ordentlig 
information på ett språk de förstår har 

ålagts ett vite på 100 000 kr. Det har vid den här 
arbetsplatsen handlat om tunga och farliga lyft 
och montage. 

Arbetsmiljöverket har vid sina inspektioner kon-
staterat att det varit ett antal farliga tillbud. 

Verket skriver i sitt beslut att kommunikationen 
mellan företagets arbetstagare som gemensamt el-
ler parallellt utför riskfyllda arbetsuppgifter inom 
ett begränsat arbetsområde ska ske med ett gemen-
samt språk. Anledningen till detta är att arbets-
tagarna ska kunna tala med varandra så att inga 
misstag eller missuppfattningar uppstår. Det är 
naturligtvis särskilt viktigt i en nödsituation.

I det aktuella fallet var det fl era olika nationali-
teter som inte förstod varandra. Dessutom var ar-
betsledningen tvungen att kommunicera via andra 
arbetstagare. Det hade också under dagen funnits 
kritiska situationer där man inte uppfattat vad den 
andra sagt eller menat.

Förutom brister i språkfrågan konstaterar Ar-
betsmiljöverket bland annat att arbetstagare ar-
betade utan fallskyddsutrustning, att en ranglig 
stege gällde som trappa och att det i övrigt saknades 
dokumentation om viktiga funktioner. 

Tomas Kullberg tycker att det är utmärkt att ver-
ket nu satt ner foten.

Nästan alla skyddsombud på Byggettans skydds-
ombudsmöte vittnade om att man nu har utländsk 
arbetskraft på sina arbetsplatser. Antingen genom 
bemanningsföretag eller i det egna företaget. Där-
för är det naturligtvis oerhört viktigt att samma 
regler ska gälla för alla på en arbetsplats - oavsett 
nationalitet. Och att det är arbetsgivarens ansvar 
att det blir så.

Men det är också en oerhört viktig facklig fråga. 
Eller som ett av skyddsombuden på mötet sa:

- Idag är det de utländska arbetarna som man inte 
tar på allvar och kör med. I morgon kan det vara 
vi andra. Därför är det jätteviktigt att vi står upp 
för våra utländska arbetskamrater. Både för deras 
skull och för vår egen.

Maktkamp 
om skyddsombuden

-Arbetsgivarna säger nej till 
elementär utbildning för våra    
skyddsombud. Arbetsgivarna 

vill ta över all utbildning av skyddsombuden 
och kanske makten över skyddsombuden. Det 
är trist, men så ser verkligheten ut, berättar Byg-
gettans Tomas Kullberg för de drygt 100 skydds-
ombuden som mötte upp på Byggettans möte. 

På Gotland har arbetsgivarnas hårdnackade nej 
till utbildning för skyddsombuden tvingat Byg-
gettan att skriva av 31 skyddsombud. Gotland 
saknar nu helt skyddsombud ute på företagen.

Arbetsgivarorganisationens vägran att skriva 
på utbildningsplaner för skyddsombuden har 
pågått i över två år nu. 

- Det är lite svårt att förstå. Det handlar om totalt 

femton utbildningsdagar under tre år. Fem dagar 
per år. Man talar om samverkan, men vill inte låta 
skyddsombuden få den mest grundläggande utbild-
ningen på betald arbetstid, berättar Tomas Kullberg.

- Frågan om utbildning för skyddsombuden är 
ingen stor sak på de stora företagen. De utbildar 
sin personal själva på ett bra sätt. Men det gäller 
inte för de mindre företagen. Här kommer där-
för skyddsombuden att stå helt utan utbildning. 
Det sker samtidigt som antalet allvarliga olyckor 
ökar på våra byggen, säger Tomas Kullberg som 
anser att det fi nns en stor fördel med Byggnads 
utbildningar: 

- Våra utbildningar omfattar alla yrkesgrup-
per vilket ger en bra bild av hur verkligheten ser 
ut ute på arbetsplatserna. 

Viktigt tala samma språk
Arbetsmiljöverket sätter ner foten och kräver ett vite på 
100 000 kr av ett företag för ”riskfyllda arbetsuppgifter 
inom ett begränsat arbetsområde ska ske med ett gemen-
samt språk. Arbetstagarna ska kunna tala med varandra så 
att inga misstag eller missuppfattningar uppstår”.

Viktigt tala samma språk
Arbetsmiljöverket sätter ner foten och kräver ett vite på 
100 000 kr av ett företag för ”riskfyllda arbetsuppgifter 
inom ett begränsat arbetsområde ska ske med ett gemen-
samt språk. Arbetstagarna ska kunna tala med varandra så 
att inga misstag eller missuppfattningar uppstår”.

”  Idag är det de 
utländska arbetarna som man 
inte tar på allvar och kör med. 
I morgon kan det vara vi andra. 

Därför är det jätteviktigt att vi står 
upp för våra utländska arbets-
kamrater. Både för deras skull 

och för vår egen.”

Arbetsgivarna vill ta över utbildningen av skyddsombuden.
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Namn: Pål ”Pålle” 
Nylander

Ålder: 40 år

Yrke: betongare och 
timmerman

Familj: tre barn 
- två pojkar och en 
fl icka, 13, 10 och 4 år

Bor: bostadsrätt 
i Farsta Strand

Arbetsgivare: 
Fruängens Golv AB

Uppdrag: fackligt 
aktiv i Byggettan 
sedan 1987, lagbas, 
sk yddsombud, ord-
förande i sektion 06, 
suppleant i avdel-
ningsstyrelsen

Fritid: musik, DJ, 
reggae

Arbetsmiljö

Själv har Pålle Nylander aldrig be-
hövt använda sin lagliga rätt att stoppa 
arbetet på grund av brister i arbetsmil-

jön. De problem som uppstått har man löst 
med samtal och dialog.

- Som skyddsombud gäller det att ha bra 
kommunikation med såväl arbetsgivare som 
med gubbarna. Eftersom jag även är lagbas är 
nog min situation något lättare, säger han.

En byggjobbare mister livet varje månad 
året runt. Betydligt f ler blir skadade. Varför?

- Sanningen är att byggtiderna pressas, färre 
byggjobbare gör samma arbete på kortare tid. 
Under stressen sker det stora missar. Led-
ningen på arbetsplatserna tar stora chanser. 
De är precis lika pressade som vi byggjobbare. 

- Dagens otrygga anställningar innebär 
också att vi gubbar inte säger ifrån på samma 
sätt som vi gjorde förr. Vi är inte lika sam-
mansvetsade idag. Förr var vi en homogen 

och sammansatt grupp som kunde ställa tuffa, 
gemensamma krav. Den tiden är förbi, vi har 
kastats tillbaka minst 20 år i tiden. Ekonomin 
går före arbetsmiljön, säger Pålle Nylander.

Samtidigt betonar Pålle att hans roll som 
skyddsombud idag är betydligt starkare än 
för 15-20 år sedan.

- Skyddsombudet är tveklöst det viktigaste 
av alla fackliga förtroendeuppdrag. Det är oer-
hört viktigt att vi från fackligt håll inte släpper 
ifrån oss den positionen. Idag vill ju Byggindu-
strierna (BI) utbilda sina egna skyddsombud, 
de vill ta bort makten från facket. Det kan vi 
aldrig acceptera. Vi måste slåss för att behålla 
våra fackliga skyddsombud, säger han.

Att vara skyddsombud innebär att man 
måste kunna ”stå pall” när det blåser. För det 
gör det.

- Uppdraget är inte lätt alla gånger. Det är 
ensamt, det gäller att palla för trycket. Det är 

Ekonomin går före
arbetsmiljön 

Vi har kastats tillbaka 20 år i tiden när det gäller 
arbetsmiljöarbetet. Idag går ekonomin före arbets-
miljön, vi är tillbaka på ruta ett! 
     Den brutala beskrivningen av verkligheten 
levererar Pål ”Pålle” Nylander, betongarbetare 
och skyddsombud på Fruängens Golv AB.
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Ekonomin går före
arbetsmiljön 

ju inte alltid alla arbetskamrater håller med. 
Därför är det viktigt att gubbarna gemensamt 
utser sitt skyddsombud. Men det finns ju fö-
retag som sätter stopp och nekar personer att 
bli skyddsombud. 

Hur ska man begränsa olyckorna på 
byggarbetsplatserna? Vilka åtgärder är vik-
tigast?

 - Resurserna till Arbetsmiljöverket har un-
der åren skurits ner rejält. Idag rycker de bara 
ut när det är för sent. Det viktigaste av allt är 
att regeringen ökar och återställer anslagen 
till Arbetsmiljöverket, säger Pålle. 

- För det andra är det viktigt att skyddsom-
budet förblir ett fackligt förtroendeuppdrag.  
Det är också viktigt att vi som är skyddsom-
bud är beredda att ta ett större ansvar och att 
vi skyddsombud engagerar oss mer fackligt, 
går på f ler medlemsmöten exempelvis, säger 
Pålle Nylander.

” Vi måste slåss 
för att behålla våra 

fackliga skyddsombud.”

För att begränsa olyckor på arbetsplatserna 
tycker skyddsombudet Pålle Nylander att 
regeringen måste återställa och öka anslagen 
till Arbetsmiljöverket.
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Välkommen tillbaka efter din föräldraledig-
het i sex månader. Hur är läget?
- Jättebra, men sex månader går otroligt fort. 
Men ändå är det en hel evig-
het när det handlar om att 
investera dem i kontakten 
och kärleken till sina barn. 
Det är en stor förmån att ha 
möjlighet att stanna hemma 
med sina barn under deras 
första år. Men det är som 
med de fl esta möjligheter 
här i livet, tar man inte chan-
sen så kommer den aldrig 
igen. 

Är du ett föredöme för 
män i byggbranschen?

- Det viktigaste har aldrig 
varit att agera bra föredöme, 
även om jag alltid försöker göra just det, utan jag 
har för första gången i mitt liv varit rent egois-
tisk i mitt beslut. Jag har satt mig och min dotter 
i främsta rummet. 

Är det första gången du är hemma med 
dina barn?

- Nej, jag har varit föräldraledig med mina an-
dra tre barn också. Jag tror det är en investering 
som kommer att ge utdelning hela livet.

Hur går det med ekonomin?
Ekonomin är fortfarande en viktig del i att 

män tar ut mindre föräldraledighet. Det finns 
mycket kvar att göra. Dels att se till att ersätt-
ningsnivåer hamnar på rimliga nivåer - men 

också att 
våga börja 
investera 
i mjukare 
värden än 
nya bilar och 
aktiefonder. 
Dessutom är 
blodpudding 
jättegott...

Hur stöt-
tar man en 
arbetskam-
rat som vill 
vara pappa-
ledig?

- När en arbetskamrat har fått barn, stötta ho-
nom redan från början, så att beslutet att stanna 
hemma inte hänger på om det är accepterat av 
arbetskamraterna eller cheferna. 

Har du något råd på vägen till nyblivna 
pappor?

- Idag är det precis lika okej att män stannar 
hemma som att kvinnor gör det. Men om du står 
inför valet hur du ska ta ut din föräldraledighet, 
så är mitt råd att inte sätta pengarna i främsta 
rummet!

Sätt inte pengar-
na i främsta rum-
met - livets bästa 
investering är 
inte en ny bil eller 
en aktiefond. 
   Det säger Chris-
tian Bengtzelius, 
Byggettans ordfö-
rande, som nu är 
på plats igen efter 
att ha varit för-
äldraledig med 
dottern Lilly 
i ett halvår. 

Livets bästa investering

Betalar du rätt medlemsavgift?
Vid årsskiftet införde Byggnads inkomstbaserad medlemsavgift. Du får betala 
den högsta avgiften om du inte själv anmäler att du har en lägre inkomst. 

I högsta avgiftsklassen är avgiften 476 kr till facket och 235 till a-kassan. Har du en lägre inkomst än 29 001 kr/
månad eller 167 kr/timme - så måste du anmäla din inkomst till oss för att få rätt avgift. Sänkningen gäller från det 
att du anmäler ändrad inkomst, inte retroaktivt.

Anmäl inkomsten antingen genom att ringa till Byggettan på 08-734 65 00, välj Medlemskap & avgifter, 
eller mejla byggettan@byggnads.se, eller via Byggnads hemsida www.byggnads.se . Där loggar du in med 
användarnamn=personnummer och lösenord=medlemsnummer (fi nns på baksidan av Byggnadsarbetaren och 
på dina inbetalningskort), båda numren skrivs utan bindestreck. Första gången du loggar in måste du registrera 
dig, det gör du direkt på hemsidan.

Byggettans ordförande 
Christian Bengtzelius, 
37 år, är gift med Lina, 
som också jobbar på 
Byggettan. Tillsam-
mans har de barnen 
Lilly 1 år och Charlie 
2 år. Christian har 
sedan tidigare Bastian 
7 år och Evelyn 6 år 
och Lina har barnen 
Sebastian 14 år och 
Linn 16 år.

Aktuellt

Foto: Privat

Christian Bengtzelius, Byggettans ordförande, är tillbaka efter 
sex månaders pappaledighet - och dottern Lilly har blivit stor 
nog att börja på dagis.
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Vi söker upp Petra Nyberg, hon är an-
ställd på en fi rma som heter Rumservice 
med sju anställda.

Petra har arbetat som plattsättare i två och 
ett halvt år och haft praktik i cirka två år under 
gymnasietiden. Hon är rätt irriterad på infalls-
vinkeln att tjejer skulle ha det besvärligt på byg-
gena, för själv känner hon inte igen den verklig-
hetsbeskrivningen. Hon trivs jättebra.

- Jag har i princip bara varit på småfi rmor 
och således varit på otaliga jobb. Och träff at hur 
många byggnadsarbetare som helst – svenska, 
polska, snickare, elektriker... Jag kan inte nämna 
en enda som bemött mig speciellt dåligt på grund 
av att jag är tjej.

Petra var inriktad på att bli murare men det 
var svårt att hitta praktikjobb så det fi ck bli platt-
sättare. Och det kändes bra. Parallellt med ut-
bildningen var hon uttagen till en förberedande 
arbetsledarutbildning som Byggmästarefören-
ingen hade. Den pågick under årskurs 2 och 3 
och gav Petra mersmak.

- Jag tyckte den var bra. 
Nu var vi första kullen 
som gick, så kursen 
kan nog utvecklas, 
tror jag. Men jag tän-
ker nog plugga vidare 
på något sätt för att kanske 
bli projektledare, berättar Petra.

Men just nu är det kakling av badrum och 
våtrum som gäller. Hon gillar att arbeta med 
händerna och att det är nya ställen och nya ut-
maningar mest hela tiden. Och jobb fi nns det så 
det räcker till.

Här i Rågsved, där Ikano bygger nya bostads-
rätter och Rumservice har plattsättningen, arbe-
tar hon tillsammans med Gustaf Salminen. Han 
tycker det är kul att arbeta ihop med Petra.

- I vår årskull på gymnasiet var vi kanske 3-4 
tjejer och jag tror att jag är den ende som är kvar 
i branschen, berättar Petra.

Varför var det inte fl er, tror du?  Och varför är 
inte alla kvar i branschen?

- Som tjej i byggbranschen förväntas 
man vara tuff  och det är ett ganska 

tungt jobb – även om man har 
hjälpmedel. Alla tjejer kanske 
inte är inställda på det. Det blir 

en otrevlig överraskning. Och så är 
man ofta ensam. 

Hur ska ni bli fl er då?
- Det fi nns inget enkelt recept. Fler måste helt 

enkelt våga att prova på och stanna kvar. Då blir 
det positiva ringar på vattnet. Jag tror till exempel 
att inom målaryrket är det fl er tjejer - och tjejer 
drar fl er tjejer till yrket. I varje fall känns det så 
när man är ute, säger Petra.

- Under min korta tid i branschen har jag träff at 
många byggare som blir glada och tycker att det 
är kul att det fi nns en tjej på bygget. Som hävdar 
att stämningen blir lite lugnare och mindre rå. 
Så kom igen tjejer - vi behövs i byggbranschen, 
säger Petra Nyberg.

Petra Nyberg är 

22 år och plattsättare.

Hon bor med sin pojk-

vän på Ekerö.

Gillar att kolla på sitt 

favoritlag i hockey 

- Djurgården - och 

att vara med sin Jack 

Russellhund Elsa.

Positiva ringar
Ung i facket

- Jag tyckte den var bra. 
Nu var vi första kullen 

ker nog plugga vidare 
på något sätt för att kanske 

- Som tjej i byggbranschen förväntas 
man vara tuff  och det är ett ganska 

en otrevlig överraskning. Och så är 
man ofta ensam. 

”Jag har träff at många 
byggare som blir glada och 
tycker att det är kul att det 

fi nns en tjej på bygget.”

”Jag kan helt 
ärligt inte 
nämna en 
enda som be-
mött mig spe-
ciellt dåligt på 
ett bygge på 
grund av att 
jag är tjej. Vi 
blir inte fl er 
om ni bara 
skriver hur 
besvärligt det 
är att vara tjej 
där ute bland 
alla grabbar!”
   Så skrev 
plattsättaren 
Petra Nyberg, 
i ett mejl till 
Byggettans 
ordförande. 
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Livets bästa investering

Petra Nyberg har 
bara goda erfaren-
heter av att vara tjej 
i en mansdominerad 
bransch.
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Johnny Levin har haft olika anställningar un-
der åren. Han började som rörmokarlärling. Ut-
bildade sig många år senare till timmerman och 
snickare och har sedan arbetat bland annat som 
lastbilschauff ör och ”Gud vet vad”. På senare år 
har han kört lastmaskin och grävare. 

Men när han gick och stämplade en tid 2009 
kom han i kontakt med Roland Ahl på Byggettan. 
Han övertalade Johnny att han skulle gå en kom-
plettering för att få yrkesbevis som maskinförare.   

- Avdelningen hade startat en kompletterings-
utbildning för arbetslösa och jag hängde på. Jag 
klarade det omfattande provet och fi ck yrkesbe-
viset, berättar Johnny och fortsätter:   

- Utan yrkesbeviset tror jag inte jag hade haft 
jobb idag. Tidigare har arbetsgivarna bara frågat 
efter någon slags grundutbildning. Det har bara 
varit att köra. Men sedan facket börjat driva på så 
är det allt fl er som kräver att man har yrkesbevis 
för att få köra maskinerna. Så kompletteringen 
och yrkesbeviset har varit helt avgörande för mig.   

Johnny Levin har också åsikter om detta med 
att starta eget. I hans fall har det varit nödvän-
digt. Det har helt enkelt varit ett val mellan att ha 
jobb eller vara arbetslös.   

Vi träff as vid basebollarenan i Sund-
byberg. Där på parkeringen står John-
nys kranlastare.  Johnny ringde Byg-

gettan och berättade att han varit tvungen att 
starta eget för att ha ett jobb. Han ville bland an-
nat att vi skulle skriva om det och om hur viktigt 
det är att man som egen ser till att vara ordentligt 
försäkrad när det gäller sjukdom.   

Johnny Levin har växlat mellan att vara an-
ställd och egen företagare ett antal gånger under 
sin yrkeskarriär.   

- Jag var med om kraschen i byggbranschen 
redan 1991. Sedan dess har det gått upp och ner 
ett antal gånger. Senaste gången jag var anställd 
var 2010. Då råkade jag ut för en slags omvänd 
diskriminering då den kvinnliga chefen gav mig 
sparken när jag tvingades genomgå en lättare 
operation. För gammal tyckte hon kanske. 

- 2008 hade jag också chansen. Men det var 
naturligtvis det året som fi nanskraschen slog till 
med full kraft. Så då var det goodbye. Fast då inte 
bara för mig. Så det var på ett sätt lättare att bära, 
berättar han över en kopp kaff e.   

Den enskilda fi rman inregistrerade han 2006 
när han blev arbetslös.   

På bygget

Byggettan nr 4 2011

Johnny Levin är 

52 år ung, singel och 

bor i Sundbyberg. 

Han är maskinförare 

i egen fi rma, 

musik freak 

och gillar att läsa.

12

Inget riktigt val 
tvingas bli egen
Johnny Levin, idag egen maskinförare, har hamnat i otakt 
med byggkonjunkturen under sin yrkeskarriär. Ibland som 
egen företagare, ibland som anställd. Valet har stått mellan 
att driva eget eller bli arbetslös. 
   Till alla som driver eget har han en uppmaning: 
- Se till att du är försäkrad mot sjukdom och arbetslöshet. 
Tänk på att du måste fi xa det själv!   

Johnny Levin, maskinförare
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- När konjunkturen sviktat och företaget börjat 
dra ner så har man ställts inför faktumet: Starta 
eget eller bli arbetslös. Det är nog inte många som 
av egen fri vilja slutar en anställning för att bli 
egen. I vart fall känner jag inte så många som 
gjort det, berättar Johnny.  

   
Man kan nog utan överdrift säga att Johnny 

Levin har varit i otakt med byggkonjunkturen un-
der sin yrkeskarriär. När han har varit anställd 
har lågkonjunkturen slagit till med full kraft.   

- Särskilt efter krisen 1991 var det många som 
försvann från branschen och som aldrig kom till-
baka. Under senare år har det ju också tillkommit 
stor konkurrens utifrån. 

- I dag är det mer vanligt än ovanligt att man 
träff ar på utländska byggnadsarbetare, säger 
han.  

Vad är då det viktigaste att tänka på om 
man går från anställd till egen? Johnny svarar 
utan att tänka efter:

   - Att teckna försäkringar – livförsäkring, ar-
betslöshetsförsäkring, gruppliv – och det som 
man tar för givet att man har när man är anställd. 
Som egen måste du själv ordna det, säger han.   

Johnny Levin tror också att 
den resa som han själv gjort 
som anställd och egen i olika om-
gångar kommer att bli allt 
vanligare. Inte 
för att man 
kanske 
vill utan 
för att 
bygg-
bran-
schen för-
ändras. Antalet 
underleverantörer på ett 
bygge är idag mångdubbelt fl er 
än bara för tio år sedan.   

- I mitt fall är jag underleve-
rantör till en underleverantör. 
Jag fakturerar en fi rma som i 
sin tur har ett avtal med en an-
nan fi rma. Facket bör se över 
vilka regler som gäller för med-
lemskapet. En genomgripande, 

pragmatisk hållning blir nödvändig, säger han. 

Den viktigaste frågan för den som är egen 
är naturligtvis rätten till ersättning vid arbets-
löshet.

Just nu har Johnny jobb så det räcker men i 
byggbranschen svänger det snabbt. 

Han har tankar på hur det skulle kunna gå till. 
Inte bara för dem som är maskinförare.

- Grundregel ska vara: samma jobb samma rät-
tigheter, oavsett typen av skattsedel. Gränsen för 
den egne går vid att ha anställda och att bedriva 
omfattande handel av maskiner och 
dylikt. Om man endast fakture-
rar den egna arbetsinsatsen 
på bygget/fabriken så har 
man ju underlaget klart.

Denna attityd ser John-
ny som helt avgörande för 
fackets överlevnad. 

- A-kassan är nog så viktig 
men den är långt i från det enda vikti-
ga. I ett civiliserat samhälle är facket lika viktigt 
som polis och brandkår. Något som den nuva-
rande regeringen med emfas måste påminnas 
om, hävdar Johnny Levin.     

gångar kommer att bli allt 
vanligare. Inte 
för att man 

schen för-
ändras. Antalet 
underleverantörer på ett 

” Utan yrkes-
beviset tror jag inte 

jag hade haft jobb idag.”

omfattande handel av maskiner och 
dylikt. Om man endast fakture-
rar den egna arbetsinsatsen 

- A-kassan är nog så viktig 
men den är långt i från det enda vikti-

” I ett civiliserat 
samhälle är facket lika 

viktigt som polis och 
brandkår. ”
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Johnny Levin tycker att om man har samma jobb ska man ha samma 
rättigheter, oavsett typen av skattsedel. 



Byggettan nr 4 201114

-- ,

Men vi tar det från bör-
jan. Daniel Sundblad 
från Enköping gick 

arbetslös. Det här var i januari. 
Han hade arbetat på lite olika går-
dar runt Enköping och visste inte 
riktigt vad han skulle ägna sig åt. 

Genom en gammal klasskamrats 
pappa fick han provanställning hos 
företaget Gipsputsarna i Enköping. 
Och efter några månader anställ-
des han som lärling.

- Det stämmer. Jag är traditionell 
lärling och har inte gått byggymna-
sium eller liknande, berättar Daniel 
när vi träffas på hans nuvarande 
arbetsplats i Gallerian vid Hamn-
gatan i centrala Stockholm.

När han fick provanställningen 
börjande han att putsa väggar i Gal-
lerian Luna i Södertälje. 

- Jag kände direkt att det här ville 
jag arbeta med. Jättekul helt enkelt. 

Efter Södertälje fick de ett jobb i Västberga. HSB 
bygger om en gammal pianofabrik till lägenheter. 
Byggnaden var ordentligt nedgången. 

- Den byggdes visst i början av 1900-talet och har  
stått utan tak en längre tid, berättar Daniel.

I den gamla pianofabriken skulle Daniel och 
hans arbetskamrater putsa väggar och tak. Det 
handlade om över 1 000 kvadratmeter. Men när 
man satte igång att putsa väggarna i källaren bör-
jade det lukta fränt och det uppstod svarta fläckar 
och prickar i putsen. 

- Vi slog naturligtvis larm och krävde att HSB 
skulle undersöka vad det var. Det kom dit en kon-

sult. Men han tyckte inte det var så farligt och gjorde 
egentligen ingenting. Då ringde vi till Tomas Kull-
berg, som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Byg-
gettan. Kullberg kom dit och stoppade arbetena i 
källaren.

- Eftersom HSB inte hade någonting dokumen-
terat av den undersökning som konsulten gjort, så 
krävde jag att de skulle stänga vissa delar av käl-
laren och göra en ordentlig utredning och odling 
av vad det var för mögel eller svamp som fanns i 
byggnaden, berättar Tomas Kullberg.

Nu var det mitt under semestern och lagbasen 
var borta, så Daniel fick hoppa in som tillfäl-
lig bas.

Svenskt Näringslivs 
förhandlingschef Christer Ågren 

kräver låga lönehöjningar i avtalsrörelsen, 
han tycker de fackliga kraven är alltför höga: 

” Om facken avstår från att 
ta ut allt de kan blir det lättare 

för företagen att anställa och då 
blir det fler som får jobb.”

Mögelsvamp
Daniel slog larm till facket när 
byggherren inte tog dem på allvar

Arbetsmiljö

Under hela 
vintern och 
våren kände 
sig Daniel 
Sundblad trött 
och hängig. 
Han hade ofta 
feber och var 
förkyld. 
   Nu i efter-
hand är han 
liksom arbets-
kamraterna 
hos Gipsput-
sarna överty-
gade om att det 
berodde på att 
de arbetade i 
lokaler där det 
fanns mögel-
svamp. 
   Daniel var 
en av dem som 
slog larm och 
kontaktade 
Byggettan.
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Daniel Sundblad tycker 

inte att byggherren HSB 

tog situationen på allvar 

när det började att lukta 

fränt och uppstå svarta 

fläckar i putsen. 

Då tog de kontakt 

med Byggettan.
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- Det blev mycket ansvar, säger han. Vi var åtta 
man från Gipsputsarna och situationen var ju helt 
ny för mig. Men vi som var där var alla överens – 
situationen var riktigt illa. Jag, och andra med mig, 
ville inte vara kvar i Västberga.

Daniel Sundblad tyck-
er inte att byggherren 
HSB tog situatio-
nen på allvar. Det 
man främst var 
rädd för var att 
det skulle bli extra 
kostnader. 

- Så är det nog, tror 
Tomas Kullberg, att många före-
tag inte sköter saneringen innan man sätter igång 
att renovera och bygga om i gamla byggnader. Ofta 
när jag kommer ut på ett bygge där det uppstått pro-
blem säger man från företaget att man inte tänkte 
eller inte visste att det skulle bli problem. Men i 
många fall tror jag att företagen chansar. Det är för 
mycket pengar som är med i spelet och konkur-
rensen är stenhård.

Enligt Tomas Kullberg är det som hänt vid pia-
nofabriken i Västberga en ganska typisk situation 
i dagens byggsverige. Där arbetarskyddet får stå 
tillbaka. Damm och mögel är vanliga problem som 

Svenskt Näringslivs 
förhandlingschef Christer Ågren 

kräver låga lönehöjningar i avtalsrörelsen, 
han tycker de fackliga kraven är alltför höga:

” Om facken avstår från att 
ta ut allt de kan blir det lättare 

för företagen att anställa och då 
blir det fl er som får jobb.”

ökat i takt med att rot-sidan vuxit. Och där de an-
ställda ofta inte har tillräcklig kunskap om risker-
na. Och där eff ekterna och sjukdomarna ofta kan 
komma fl era år efteråt.

Men Daniel känner ändå att han gjort ett riktigt 
vägval när han bytte lantgården mot byggfi rman.

- Jag känner att jag valt rätt. Dagarna 
bara fl yger iväg. Nu arbetar jag 

med ombyggnaden i Gallerian 
vid Regeringsgatan och tycker 
det är jättebra. Det går inte att 
jämföra med Västberga och 

pianofabriken. 
2011 blev ett händelserikt år för 

Daniel Sundblad. På gott och ont. 
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” När man satte igång 
att putsa väggarna i källaren 
började det lukta fränt och det 

uppstod svarta fl äckar och 
prickar i putsen.”

I diktens form Mats Hammarlund 
diktar om ...

Skyddsombud
Skyddsombudet
i sin roll
är utsedd för
att hålla koll

Därför är det
genialt
att arbetslaget
ombud valt

Förankrad fackligt
bör den vara
som jobbmiljön
här ska försvara

Firmagubbe 
duger ej
det blir så lätt 
en tom lakej

Uppgiften
är ganska svår
det tror jag
fl ertalet förstår

Om svartmögel
Svartmögel är ett samlingsnamn som brukar användas i folkmun, men som egentligen 
inte är en egen mögelart i sig. Vissa arter av svartmögel producerar toxiner som är 
skadliga för människan, medan andra är ofarliga men ändå ett ovälkommet inslag 
i bostaden. Toxinerna kan ge upphov till s k sjuka hus-syndrom, vilket gör de boende 
sjuka i en bostad som drabbats av mögel. 

Svartmögel kan orsaka en rad olika symtom på människor, några kan vara lätt-
hanterliga och andra svårare att leva med. I bägge fallen vill man ändå åtgärda och 
sanera problemen med svartmögel innan det uppstår mer problem.  

De lindriga symtomen kan vara en rinnande näsa, kliande ögon eller att man hostar 
ovanligt mycket. De värre symtomen kan vara kroniska andningsproblem och att man 
blir mycket trött och man kan utveckla astmatiska besvär. Har man redan astma kan 
svartmögel skapa ännu mer sjukdomar för den personen. Det är därför mycket viktigt 
att åtgärda problemen så fort som möjligt!

Daniel Sundblad är 

21 år, singel och bor i 

Enköping. 

När han inte arbetar 

putsar han på sin 

Nissan 350Z – en 

utställningsbil som han 

med framgång tävlar 

med. Och han har fl era 

bilar som han lägger 

ner tid och pengar på.  
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Medlemsmöte 22 november

Sektion 01, Bromma, Västerort, Kista och Ekerö

Tema Har vi nazister på byggena? Gäst från   
 organisationen Expo. 
 Beslut om sammanslagning med sektion 5 och 9

Plats  Scandic hotell, Bromma

Tid  16.30 kaffe o macka

Sektion 07, Märsta, Upplands Väsby och Sigtuna

Tema Dan Andersson-afton, gäst Göran Saari, trubadur.

Plats  Restaurang Drop in, Optimusvägen 21,  
 Upplands Väsby

Tid  17.00

Sektion 02, Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Tema Ungdomar, gäst Krister Strömberg, Byggettan

Plats  Fredrika Bremergymnasiet i Haninge

Tid  17.00          

Sektion 08, Nacka och Värmdö

Tema Nomineringar till medlemskretsstyrelse och  
 regionfullmäktige

Plats  Boo Folkets hus, Orminge centrum

Tid  17.00

Sektion 03, Huddinge, Botkyrka och Salem

Tema Diskussion om organisations- och avtalsfrågor

Plats  ABF, Kommunalvägen 26, Huddinge

Tid  18.00

Sektion 09, Solna, Sundbyberg och Sollentuna

Tema Byggettan prioriterade mål 2012   
 – arbetsplatsorganisationen. 
 Beslut om sammanslagning med sektion 1 och 5.

Plats  Konferens Vimpeln, (Byggettan)  
 Skytteholmsvägen 2, Solna

Tid  17.00

Sektion 04, Södertälje, Nykvarn och Gnesta

Tema Integration, medverkan av Josefin Brink (V)

Plats  Stadshuset, Södertälje

Tid  17.00

Sektion 10, Stockholm, Hägersten, Lidingö,
                     Skärholmen och Älvsjö

Tema Guidad tur på Långholmens museum. 
 Nomineringar till medlemskretsstyrelse och  
 regionfullmäktige.

Plats  Långholmens museum, Långholmsmuren 20,  
 Stockholm

Tid  17.00 startar visningen

Sektion 05, Järfälla, Upplands Bro och 
          mot Enköping

Tema Den nya organisationen och medlemskretsar. 
 Beslut om sammanslagning med sektion 1 och 9.

Plats  Folkets hus, Kallhäll

Tid  17.00   

Sektion 11, Täby, Danderyd, Vallentuna, 
                     Österåker och Vaxholm

Tema Budget och nomineringar till medlemskrets- 
 styrelse och regionfullmäktige

Plats  Scandic hotell, Näsbyvägen 4, Täby

Tid  17.00

Sektion 06, Johanneshov, Farsta, Skarpnäck     
                     och Skogås 

Tema Ungdomsfrågor. Nomineringar till medlems- 
 kretsstyrelse och regionfullmäktige.

Plats  Farsta Gård 

Tid  17.30 Mat serveras från 17.00

Sektion 12, Gotland

Tema  Nomineringar till medlemskretsstyrelse och  
 regionfullmäktige. Bowling och pizza.

Plats  Kanonens bowling i Visby  

OBS!  Datum - fredag den 18 november, kl 18.00  

Byggettans representantskapsmöte

Tid och plats    Torsdagen den 8 december kl 17.00

                      ABF, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm


