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Christian kommenterar

2014 är året då vi ska få ordning 
och reda i byggbranschen. Den 

15 februari ska arbetsgruppen om huvudentre-
prenörsansvar presentera sitt förslag på ändring 
i kollektivavtalet. Men vi nöjer oss inte där. 

När jag pratar med medlemmar så är er absolut 
största oro konkurrensen från utländsk arbets-
kraft som dumpar löner och jobbar på helt andra 
villkor än kollektivavtalet föreskriver. 

När jag pratar med företag så är deras absolut 
största oro osund konkurrens 

från utländska företag 
som inte konkurre-
rar på samma vill-
kor. De följer inte 

avtal, lagar eller ens 
normal svensk etik om 

hur man behandlar människor.
Från augusti har vi därför satsat på att ha två 

personer som på heltid arbetar med just villkoren 
för utstationerad och migrerad arbetskraft. Det har 
varit väldigt efterfrågat och vi får mycket  uppskatt-
ning för att vi tar tag i frågan. 

Men vi vill mer än fördubbla den satsningen 
och se till att vi kan börja göra riktig skillnad. Där-
för föreslår vi i samband med att a-kasseavgiften 
sänks vid nyår - en höjning av vår avgift på 20 kr. 
Vi har inte höjt på många år och jag tycker vi ska 
försöka hålla avgiften så låg som möjligt. Men idag 
är vi 47 anställda (mot cirka 100 anställda 2007) 
och kan inte längre ta bort fl er arbetsuppgifter, 
utan nu måste vi tillföra mer resurser. 

I samband med detta vill vi också prioritera dig  
som har lägst inkomst, så att du inte bara får halv 
förbundsavgift utan även halv regionsavgift.

Vi har ”medlemmen i fokus” som högst prio-
riterat mål för Byggnads Stockholm-Gotlands 
verksamhet 2014. De senaste två åren har vi 
målmedvetet och långsiktigt arbetat för att värva 
fl er medlemmar. Bland annat har vi satsat på den 
obligatoriska utbildningen Påfarten för dig som 
är fackligt förtroendevald. Vårt arbete börjar ge 
utdelning och medlemssiff rorna stabiliseras. 

Nu måste vi ta nästa steg - ta hand om dig som 
är medlem så att du vill stanna kvar i ditt med-
lemskap. Vi ska bli mer tillgängliga och du ska 
alltid få återkoppling inom 48 timmar på varda-
gar. Vi ska öka vår marknadsföring, utveckla vår 
hemsida och bli synligare i olika sociala forum. 

Vid ett par tillfällen har vi provat något vi 
kallar Byggnads God morgon, där alla ombuds-
män startar dagen ute på en arbetsplats. Med sig 
har de en påse med information och kanske en ka-
nelbulle eller kaff ekopp. Tanken är att vi ska sy-
nas och ge dig  möjlighet till ett kortare samtal. Vi 
utökar nästa år till en morgon varannan månad.

Vi ska också göra allt vi kan för att försöka få 
dig som är på väg att lämna facket att välja att 
stanna kvar. Ingen ska lämna Byggnads Stock-
holm-Gotland med mindre än att vi har haft ett 
samtal  innan. 

Nu ser vi tillsammans till att 2014 blir året då 
vi gör verklig skillnad!

största oro osund konkurrens 
från utländska företag 

som inte konkurre-

avtal, lagar eller ens 
normal svensk etik om 

hur man behandlar människor.

” De följer inte avtal,
lagar eller ens normal svensk etik 

om hur man behandlar 
människor. ”

Nästa år 
gör vi skillnad

Christian Bengtzelius
ordförande Byggnads Stockholm-Gotland 
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Krav från  
Socialdemokraterna 
och LO:
 
1. Lex Laval* ska rivas upp.

2. Alla utländska företag 
som är verksamma i 
Sverige ska registrera 
sig här.

3. Arbetstagare från 
tredje land måste försäk-
ras kollektivavtalsenliga 
arbetsvillkor.

4. Att lagstiftningen 
kring F-skatt förstärks.

5. Att Lagen om offentlig 
upphandling ändras så 
att det nya upphand-
lingsdirektivets stora 
möjligheter att ställa 
sociala krav, däribland 
krav på kollektivavtal,  
till fullo kan tillämpas 
även i Sverige.

6. Att Lagen om uthyrning 
av arbetskraft ändras så 
att blir förbjudet att hyra 
ut och hyra in arbetskraft 
för ett stadigvarande 
arbetskraftsbehov.

7. Att det antas lagstift-
ning för att säkerställa 
uppdragsgivares/huvud-
entreprenörsansvar för 
entreprenadkedjor.

8. Att månadsredovisning 
av anställdas skatter och 
arbetsgivaravgifter ska 
införas och ske individu-
ellt och inte, som i dag, 
med en totalsumma.

9. Att personalliggare för 
byggbranschen i kom-
bination med oannon-
serade kontrollbesök 
skyndsamt ska införas.

10. Det ska vara konkur-
rensneutrala villkor inom 
åkerinäringen.

Aktuellt

Socialdemokraternas partiledare Ste-
fan Löfven och LOs ordförande Karl-
Petter Thorwaldsson presenterar tillsam-

mans en handlingsplan för att skapa ordning och 
reda på arbetsmarknaden, se faktaruta.

- Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det 
ska inte spela någon roll från vilket land arbetsgi-
varen kommer eller var arbetsgivaren är registre-
rad, säger Stefan Löfven, när han har pressträff på 
Riksbyggens byggarbetsplats i Fruängen i slutet 
av november, tillsammans med LO. 

Beskedet mottogs med stor glädje av Byggnads.
- Äntligen tydliga och klara besked om våra vik-
tigaste frågor, om Lex Laval och att svenska kol-
lektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad, 
säger Christian Bengtzelius, ordförande Bygg-
nads Stockholm-Gotland.

- Vi har nu en regering som successivt sviker 
dem som arbetar i Sverige, som successivt monte-
rar ned den svenska modellen, säger Stefan Löf-
ven och lovar att om Socialdemokraterna vinner 
valet ska Lex Laval rivas upp omgående.

Byggbranschen är ett tydligt exempel på hur 
svensk arbetsmarknad har påverkats av inter-
nationaliseringens baksidor och Byggnads har 
kämpat hårt för att få gehör för dessa frågor.

- Handlingsplanen är efterlängtad av Sveriges 
byggnadsarbetare Det råder vilda västern på 
många byggarbetsplatser med osund konkur-
rens och lönedumpning, säger Johan Lindholm, 
Byggnads förbundsordförande.

* Lex Laval är lagen som reglerar strejkrätten för anställda  
i företag registrerade i annat EU-land.

Äntligen tydliga och klara besked!
Om Socialdemokraterna vinner valet 2014 ska svenska kollektivavtal gälla 
i Sverige och Lex Laval* kommer att rivas upp omgående. Det lovar parti-
ledaren Stefan Löfven på en pressträff som handlar om schystare villkor 
på svensk arbetsmarknad. 

Christian Bengtzelius, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland, Johan Lindholm, ordförande Byggnads, Karl-Petter Thorwaldsson,  
ordförande LO, Stefan Löfven, partiledare S, Leif Nysmed, avtalsansvarig Byggnads Stockholm-Gotland träffas på Riksbyggens  
byggarbetsplats i Fruängen och pratar om schystare villkor på svensk arbetsmarknad.
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- Ja, det tycker jag. Läget på Gotland är lite be-
svärligt därför att kommunen, som haft ett antal 
större projekt igång, ligger lågt med projekte-
ringen. Det innebär att framför allt de lite större 
företagen som Peab, Skanska och ett helägt NCC-
företag har varslat och även permitterat, berät-
tar John, och då har man lånat ut personalen till 
mindre företag och till gotlandföretaget Arriba. 

- Så de lite mindre företagen har klarat sig gan-
ska bra, liksom då Arriba, säger John Aspendal.

På Gotland fi nns fortfarande en mycket tillför-
litlig och detaljerad statistik när det gäller varsel, 
permitteringar och annat.

- Det kan man gott säga, berättar John som 
tillsammans med tjänstemännen på Arbetsför-
medlingen gått igenom den senaste statistiken. 
Den går ner på en så detaljerad nivå att man får 
se upp så man inte dubbelräknar, berättar John.

På ön fi nns cirka 45 arbetslösa byggnads-
arbetare. Byggnads har cirka 650 yrkesaktiva 
medlemmar på Gotland. En uppskattning är att 
ungefär 70 procent av alla byggnadsarbetare på 
ön är med i facket. 

- Det gör att arbetslösheten bland öns bygg-
nadsarbetare är 5-6 procent. Så arbetslösheten 
på Gotland är fortfarande låg i jämförelse med 
resten av landet, säger John Aspendal.

I den siff ran ingår också de elever som gått ut 
bygglinjen och fått börja som lärlingar men se-
dan blivit arbetslösa.

- Men vi har inte något riktigt grepp om vad 
som händer med dem som går ut bygglinjen. Det 
går ut cirka 30 elever per år. Men mörkertalet är 
hur många som hoppar av och gör något annat, 
kanske börjar på bygge men slutar, eller inte får 

någon lärlingsplats. Det är ett projekt som jag har 
planerat att ta tag i, säger John Aspendal.

Men sammantaget, kan man säga att byggar-
betsmarknaden på Gotland fortfarande är gan-
ska bra?

- Bra är nog lite mycket sagt, men hygglig i alla 
fall. De som blev varslade under sommaren/hös-
ten har gått till nya jobb på mindre företag runt 
om på Gotland.

Samtidigt ska man vara medveten om att det 
ligger varsel på fl era företag som inte har löst ut 
än och med en så liten marknad som Gotland 
räcker det med ett 40-tal ytterligare arbetslösa 
för att arbetslösheten skall vara uppe över 10 
procent.

Vi besökte John Aspendal för drygt ett år sedan när han var gan-
ska ny som ombudsman på Gotland. Då berättade han att det fanns 
ett väl fungerade samarbete mellan byggföretagen på Gotland. 
I stället för att ta in bemanningsföretag lånade man ut byggnads-
arbetare till varandra.  
     Hallå där John - fungerar Gotlandsmodellen även nu när det är 
lite kärvt på arbetsmarknaden?

”Hygglig” arbetsmarknad 
på Gotland under hösten

Johan Aspendal är ombudsman på Gotland där Byggnads har 650 
yrkesaktiva medllemar, 45 byggnadsarbetare var arbetslösa på ön 
i slutet av oktober.

Äntligen tydliga och klara besked!
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Den här dagen ska Krister Strömberg 
och Andrzej Stamirowski göra två ar-
betsplatsbesök. Det ena gäller fasadre-

noveringen av regeringshuset Rosenbad. Där har 
man alla uppgifter och förväntar sig inte några 
stora problem. Det andra besöket gäller ett bli-
vande hotell på Södermalm. Om det projektet har 
de inga som helst uppgifter.

- Det lär bara vara utländsk arbetskraft där, 
säger Andrzej, som själv är från Polen.

När de kommer fram till hotellbygget på Sö-
der fi nns ingen upplysning om vad som pågår 
bakom det skrangliga planket. En dörr står på 
glänt. Andrzej knackar på. Ingen öppnar. Han 
knackar på igen. Ingen svarar. 

- Hallå...

Krister och Andrzej går in och träff ar en 
polack som säger att ”de andra är där uppe”.

Innanför planket pågår schaktning och hö-

Hotellbygge på Söder, Stockholm, Sverige 2013. 
Men innanför planket är det som att komma in på en 
arbetsplats från 1940-talet. Mörkt, och allt i en enda röra. 

Detta är Sverige 2013

Ordning och reda

På ett hotellbygge på Söder möter Krister Strömberg och Andrzej Stamirowski från Byggnads Stockholm-Gotland en arbetsmiljö som om tiden stått still sedan 1940.
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Krister Strömberg och 
Andrzej Stamirowski har 
som uppdrag att åka runt 
i Stockholmstrakten och 
kolla upp förhållanden 
på arbetsplatser.  
Eller som det står i 
arbetsbeskrivningen 
”avtalsbevakning mot 
social dumping, utnytt-
jande av utposterad 
arbetskraft”.

De får in tips hela tiden. 
Folk som undrar vad det 
är bakom planket eller 
inplastningen. I första 
hand handlar det om 
mindre arbetsplatser där 
det fi nns både svensk och 
utländsk arbetskraft. 

Det fi nns oseriösa 
arbetsgivare som dumpar 
villkoren och därmed gör 
det omöjligt för seriösa 
arbetsgivare att konkur-
rera om uppdragen. 
Läs mer på sidan 10 vad 
Jens Hoffmann, VD på  
byggföretaget Dipart, 
tycker om det.

Detta är Sverige 2013

gar med sten, jord, rivningsvirke och 
verktyg ligger huller om buller. Stegar 
och inga skyddsräcken. En smal spi-
raltrappa leder upp till andra våningen 
där åtta polska byggnadsarbetarna sit-
ter och äter – mitt i all röra. Dammet yr 
så att det är svårt att se.

Andrzej frågar vilket företag de ar-
betar åt.

- Alla arbetar åt mig, säger en av po-
lackerna. 

Andrzej: 
- Vad heter du och vad heter din fi rma?
Inget svar.
-Hur länge har ni jobbat i företaget?
- Sedan augusti.
-Vad tjänar ni?
Inget svar.
Då kommer plötsligt en svensktalande person 

in och skriker ”ut härifrån”. Vi går ut.
Han vill inte heller tala om vad han heter eller 

vilken funktion han har. Han bara fortsätter att 
skrika och meddelar att han ska ringa ägaren.

- Vem är ägaren?
Inget svar.

Vi står och väntar utanför planket och efter 
cirka en halvtimme kommer ägaren. Han kall-
las på nätet för ”hotellvisionären” och heter Per 
Hellsten. Han har ett antal fi na hotell.

Han tar med sin medarbetare in bakom plan-
ket och smäller igen dörren.

Krister är förbannad. Han ringer Arbetsmiljö-
verket som svarar att de inte kan komma nu. 

De har andra viktiga uppgifter. Andrzej medde-
lar att han varit längre in i lokalerna och kunde 
konstatera att de polska arbetarna också bodde 
där och att det fanns gastuber som stod mitt i rö-
ran - och att arbetarna satt och rökte alldeles intill.

Krister blir ännu mer förbannad och ringer 
polisen som dyker upp efter en stund, men kan 
konstatera att de inte har befogenhet att gå in om 
det inte fi nns en husrannsakan.

Vad händer nu?
Arbetsmiljöverket har senare meddelat att 

man kommer att besöka bygget om en vecka. 
Krister Strömberg har sin bild klar.
- Jag har över 25 års erfarenhet av branschen 

och aldrig sett en så bedrövlig arbetsplats. Ur alla 
aspekter. Att man dessutom har tagit hit utländsk 
arbetskraft och inte ens ser till att de får arbeta 
under drägliga villkor. Bo på sin arbetsplats. Ha 
gastuber stående mitt i röran och inte våga berätta 
om vad man tjänar. Det är Sverige 2013.

- Att Arbetsmiljöverket då inte kan bemöda sig 
att ens åka ut och titta på eländet är så oerhört 
tragiskt. Jag är helt övertygad om att när inspek-
törerna äntligen kommer har ägaren sopat bort 
de värsta avarterna, säger Krister Strömberg och 
ringer och tipsar ABC-nyheterna på TV istället.

” Jag har över 25 års 
erfarenhet av branschen och aldrig sett 

en så bedrövlig arbetsplats. Ur alla aspekter. 
Att man dessutom har tagit hit utländsk arbetskraft 

och inte ens ser till att de får arbeta under drägliga villkor. 
Bo på sin arbetsplats. Ha gastuber stående mitt i röran 

och inte våga berätta om vad man tjänar. 
Det är Sverige 2013. ” 
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” Det fi nns 
anställda som varit här 

i fl era år - nästan som på en 
fast arbetsplats.”

Besöket vid Rosenbad börjar med att 
Krister Strömberg och Andrzej  Stami-
rowski går igenom listor med produk-

tionschefen Magnus Gelinder på vilka som arbe-
tar på arbetsplatsen, att säkerheten 

kring byggnadsställning-
arna är tillfredsställande 

och annan information 
som ska fi nnas vid ett 

ställningsbygge. 
Sedan går de runt på ställ-

ningarna tillsammans med mura-
ren Mikael Viklund på Ovidus Bygg. Mikael är 
nöjd med säkerheten och arbetsmiljön. Han be-
rättar också att renoveringen i regeringskansliet 
är ett nästan oavbrutet arbete.

- Det fi nns anställda som varit här i fl era år  - 
nästan som på en fast arbetsplats.

Magnus Gelinder, som är produktionschef 
på Ovidius, berättar att säkerheten är extremt 
hög när man arbetar åt regeringskansliet.

- Samtliga anställa kontrolleras innan de får 
börja arbeta här. Och sedan är det olika säker-
hetszoner inne i byggnaderna.

Vid ombyggnaden av regeringskansliet Rosenbad 
är kontrasten milsvid från hotellbygget på Söder.
   Här har både företagen och de anställda gått 
igenom säkerhetskontroller - och arbetsmiljön är bra. 

- Det stämmer, säger Mikael Viklund. Trots att 
vi är från samma fi rma så vet vi t ex inte var en 
del av vårt gäng har sin lokalisering.

Även för de företag som vill ha uppdrag av re-
geringskansliet går igenom en hård säkerhets-
kontroll. 

- För att över huvud taget få lämna anbud måste 
man ha ett ramavtal med regeringskansliet, sä-
ger Magnus Gelinder.

När Krister och Andrzej kommer tillbaka 
till kontoret i Solna börjar det tunga pappers-
arbetet, som förhoppningsvis ska sluta med att 
företag som inte har kollektivavtal ska teckna så-
dana och att byggnadsarbetare som inte är med i 
facket ska bli det.

Det brukar bli ett till två besök i veckan därute 
i verkligheten. Besöken bygger på att det fi nns 
en branschöverenskommelse mellan Sveriges 
Byggindustrier, BI, och Byggnads om att det ska 
vara ordning och reda på en byggarbetsplats. 

- De fl esta företagare tycker också att det är bra 
att vi driver dessa frågor men visst fi nns det de 
som är motsträviga eller helt ovilliga att samtala 
och teckna avtal med oss, säger Krister Strömberg.

Ordning och reda

Muraren Mikael Viklund är nöjd med säkerheten och arbetsmiljön vid renoveringen av regeringskansliet.

Nästa anhalt: 
Rosenbad
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Den som fick Rickard Krusell att verkligen 
ta steget att gå med var ombudsmannen 
Leif Nysmed. Han och hans son William 

gick på plask och lek i Södertälje. Det gjorde Rickard 
och hans son Viggo också.

- Så såg jag Leif med sin t-tröja ”Stolt och Stark” 
och förstod att han var med i facket. Vi kom att prata 
och Leif svarade schyst på mina frågor och när han 
sa att ”då borde du gå med” så kändes det självklart, 
berättar Rickard.

Rickards bakgrund är att han gick ut bygglinjen 
på Rönninge gymnasium, praktiserade på NCC och 
fick jobb där direkt efter studenten. Det blev drygt 
sju år på NCC innan han blev varslad och uppsagd.

- Jag klarade mig vid två varsel men vid det tredje 
var det min tur. Jag sökte och fick jobb på ett mindre 
företag. På NCC var det självklart att man skulle 
vara med i facket. Inga snyltare i laget där inte. Men 
på ett mindre företag var det inte lika självklart. Och 
så var jag singel och klarade mig ganska bra.

Men så hamnade han i tvist med arbetsgivaren 
– om semesterlönen.

-  Jag sa upp mig, men fick inte ut min semesterlön. 
Den är inte reglerad ännu. Och för mig handlar det 
om mycket pengar – en månadslön. Och firman har 
bytt namn och ägare. Alla skyller på alla.

Nu har han hjälp av facket i processen att få ut 
sina pengar. Det menar Rickard är en förutsättning 
för att lyckas.

- Står du ensam är du chanslös. Det är en helt an-
nan slagkraft om du är med i facket, säger han.

Om Leif Nysmed är en anledning till att Rickard 
nu är tillbaka som medlem i facket är sonen Viggo, 
sambon och nyköpta villan i Järna en annan.

- Nu är det inte bara mig själv det handlar om, 
utan familjen, och då behöver man ha mer stadga 
och trygghet. Facket ställer upp med det.

Rickard trivs med sitt jobb på JMW Bygg.
- En schyst arbetsgivare där det är ordning och 

reda. Företaget är uppdelat på tre sektioner: entre-
prenad, service och SL-service. Sammanlagt är vi 
cirka 40 man, varav 30 jobbar ute på fältet. Jag är på 
SL-service. Där sköter vi det mesta från renovering 
av sittbänkar till gjutarbeten, berättar Rickard.

Och just variationen i jobbet är det som Rickard 
gillar mest och det var en av anledningarna till att 
han valde att utbilda sig till byggnadsarbetare.

Helt nyligen har han gått på utbildning för att få 
arbeta i tunnlarna för SL.

- Utbildningen var väldigt bra och helt nödvändig 
om man ska jobba på spåren, berättar Rickard.

Som nygammal fackmedlem. Har du några 
önskemål om vad Byggnads ska lägga kraften på 
– förutom lönen naturligtvis?

- För mig är det viktigt att företag som jobbar i 
Sverige ska betala skatt i Sverige. Och att det är lika 
villkor för dem som kommer hit och jobbar som för 
oss som bor och jobbar här. Jag tycker det är helt 
snett att företag kan komma hit till Sverige, utnyttja 
vår infrastruktur och annat och sedan ta med sig 
pengarna ut ur landet, säger Rickard Krusell.

Namn: Rickard Krusell.

Yrke: Byggnadsarbetare 
på JMW Bygg AB.

Ålder: 28 år.

Familje: Sambo och 
sonen Viggo.

Bor: I nyinköpt villa  
i Järna.

Favoritlag: Hammarby.

God mat: Kålpudding. 
 
Aktuell: Som ny medlem 
i Byggnads Stockholm-
Gotland. Han har varit 
medlem tidigare när han 
jobbade på NCC. Sedan 
var  han inte medlem 
när han jobbade på ett 
mindre företag, men nu 
har han valt att gå med i 
facket igen.

Nu tar han steget in i facket – igen
För Rickard Krusell var det självklart att vara med i facket när han jobbade på NCC. 
Så blev han av med jobbet och började på ett mindre företag. Tänkte inte på facket. 
Men en tvist om semesterlönen fick honom att tänka om. 
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Rickard Krusell tycker han har en bra arbetsgivare.Men nu när han har fått barn vill han ha lite mer stadga och trygghet, därför har han gått med i Byggnads igen.
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Jens Hoffmann är ägare och VD för före-
taget Dipart. I år har de 20-årsjubileum och 
företaget omsätter drygt 200 miljoner. Jens 

Hoffmann är en selfmade man och han och hans 
företag har alltsedan starten gått sina egna vägar. 
Frispråkig och egensinnig är några omdömen 
om honom.

Vi träffar Jens på Diparts kontor i Nacka. Här 
huserar man i en gammal villa med tinnar och torn. 
Efter att verksamheten har expanderat år från år 
sedan starten har 2013 blivit ett år då man gör en 
stor omorganisation inom företaget.

- Anledningen är dels att vi behöver rationalisera 
och strama åt, dels att lönsamheten är för dålig. Inte 

så att vi inte klarar oss. Det gör vi mycket väl och vi 
har pengar på banken. Men vi tror att vi kommer att 
tappa några ramavtal som vi haft under flera år och 
då behöver vi se om vårt hus, säger Jens Hoffmann.

Varför tappar ni ramavtalen?
- Flera stora avtal löper helt enkelt ut. När de på 

nytt kommer ut på räkning vet vi att timkostna-
den blir en viktig parameter och där har vi svårt 
att konkurrera.

Jens Hoffmann säger att de helt enkelt inte kla-
rar av att konkurrera med vissa andra byggföre-
tag som har helt andra kostnader än vad de har. 

- Vi har avtalsenliga löner, tar hand om lärlingar, 

Så här presenterar 
Jens Hoffmann  
sig själv:

Jag är en 50 årig 
östgöte som lever och 
arbetar i Stockholm. 
Efter utlandsstudier  
började karriären på en 
reklambyrå i Linköping 
1991. Det blev en mycket 
kort karriär.  
     Mitt yrkesval justera-
des lite och jag jobbade 
vidare som knalle med 
Sveriges samtliga mark-
nader som arbetsplats. 
Efter att ha gett upp 
knallandet började jag 
montera balkongräcken 
med gode vännen Thomas 
Frankborn under namnet 
Dipart (två partners). 
     Idag 20 år senare 
jobbar jag kvar men sys-
selsättningen har föränd-
rats något och vår Cheva 
med inbyggt sovloft är 
utbytt mot ett kontor. 

Politikerna måste ge skattemyndigheten möjlighet att göra oannonserade 
besök på arbetsplatserna. Kontroll av att arbetsgivaravgifter blir betalda 
måste ske på individnivå. Ta efter jobbet mot fusket inom restaurang- 
branschen och kör igång en Operation Byggsanering. 
     Jens Hoffmann, VD och ägare till byggföretaget Dipart Entreprenad har 
sin uppfattning klar: Konkurrensen idag sker inte på lika villkor. Det måste 
det bli ändring på.

Företagaren som gillar 
ordning och reda

Ordning och reda

Jens Hoffmann, VD på Dipart, säger att för dem finns det bara ett sätt att jobba på - att deras arbetsplatser ska vara helt rena från allt vad oseriös verksamhet heter.
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” Vi kommer aldrig 
acceptera att en underentreprenör 

använder sig av svart arbetskraft, 
oavsett hur lågt deras pris är, 

aldrig! ”

våra medarbetare har yrkesbevis, vi håller 
hårt på arbetarskyddet och har fungerande 
företagshälsovård osv. När vi räknar ihop 
detta har vi ofta ett för högt kostnadsläge, 
säger Jens Hoff mann och tillägger: 

- Men visst försöker vi konkurrera och 
lyckas också bitvis bra.

Anledningen till att vi sökt upp Jens 
Hoff mann är att han har synpunkter på 
dagens ordning när det gäller den osunda 
konkurrensen mellan byggföretagen. Han 
menar att både byggindustrin och Bygg-
nads har samma uppfattning när det gäl-
ler att hålla rent i branschen. På en annan 
punkt delar han emellertid inte Byggnads 
uppfattning. Det gäller ackorden.

- Nej jag gillar inte ackord. Jag upplever att 
ackorden har nackdelar när det t ex gäller att få 
in kvinnor som byggnadsarbetare. Eller de som 
har problem med språket eller något handikapp, 
så att de inte kan prestera fullt ut. Därför har vi 
bara rak timlön för våra hantverkare, säger Jens. 

Han tycker även det kan vara svårt rent praktiskt.
- Vi inom området byggservice har projekt som 

ligger på mellan 10 000 kr och 25 miljoner. Det 
går knappast att räkna ackord på så annorlunda 
projekt.

Åter till den osunda konkurrensen när det 
till exempel gäller ROT-jobben. 

- Det är väl ingen hemlighet att det här i Stock-
holm fi nns aktörer som varken följer lagar eller 
förordningar eller betalar sin arbetskraft kor-
rekt. Och då kan vi inte konkurrera om jobben. 
Vi har till exempel valt att inte längre fokusera 
på att utföra innergårdsrenoveringar i centrala 
Stockholm, berättar Jens.

Vad ska man då göra för att komma åt den 
osunda konkurrensen?

- Gör som inom restaurangbranschen. Låt 
myndigheterna göra oannonserade besök. 
Skatteverket och andra åker helt enkelt ut till 
byggena och kontrollerar att allt sköts enligt la-
gar och avtal. Och det ska man göra utan att i 
förväg meddela att man kommer. Men tyvärr 
tillåter inte dagens lagstiftning detta, säger Jens 
Hoff mann.

Att använda underentreprenörer har ju blivit 
allt vanligare i branschen. Hur gör du?

- Vi försöker i görligaste mån ha egen personal. 
Ett exempel är att vi har egen städning i bodarna. 
Det blir bättre städat, vi får 
saker och ting ord-
nade snabbt 
och jag tror 
att vi fak-
tiskt har 
en kost-
nadseff ek-
tiv städning, 
säger Jens Hoff -
mann.

Du sitter ju med i Byggmästareföreningen,  
diskuterar ni den här ”konkurrensfrågan” där?

- Om vi gör. Det är en högprioriterad fråga. 
Många byggföretagare är lika engagerade i den 
här frågan som Byggettan.

Hur ser du på förslaget att huvudentreprenö-
ren ska ha ett ansvar för hela kedjan?

- För oss på Dipart fi nns bara ett sätt att jobba 
på, nämligen att våra arbetsplatser ska vara helt 
rena från allt vad oseriös verksamhet heter. Vi är 
i regel den entreprenör som håller i hela jobbet 
och då ser jag det som vårt ansvar att upprätt-
hålla lagar och avtal på arbetsplatsen. Vi kom-
mer aldrig acceptera att en underentreprenör 
använder sig av svart arbetskraft, oavsett hur 
lågt deras pris är, aldrig! 

Jens Hoff mann anser att utländska företag 
som är verksamma i Sverige ska betala skatt i 
Sverige.

- Jag kan inte begära att alla ska ha exakt sam-
ma lön, det är orimligt, men att alla företag ska 
betala någon form av skatt och följa de avtal som 
fi nns, det ser jag som en självklarhet. 

Han säger att för att det ska ske så krävs någon 
form av kontroll. 

- Jag skäms som svensk när jag hör talas om 
thailändare som kommit hit för att plocka blå-
bär och hamnar i vägkanten utfattiga, likväl som 
byggnadsarbetare som blir utnyttjade. Vi borde 
som land vara bättre än så. Det är vi i dagsläget 
tyvärr inte, säger Jens Hoff mann.
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Ett jättestort bilgarage med plats för 
drygt 750 bilar håller på att växa upp 
mellan Flemingsbergs Centrum och 

Huddinge Sjukhus. Locum är byggherre, SVE-
AB är huvudentreprenör och Contiga är en av 
underentreprenörerna. 

I Contiga arbetar Ahmed Al-Rashdan och brö-
derna Magnus och Robert Söderström. Ahmed 
långpendlar till Västerås varje dag och Magnus 
och Robert veckopendlar till Kungsör.

Alla tre har jobbat drygt tio år i Contiga, som 
har norska ägare. Företaget både tillverkar och 

monterar stålkonstruktioner och betongelement.
- Vi trivs utmärkt, säger de tre i munnen på 

varandra. Här är det ordning och reda och lönen 
kommer som den ska.

Samarbetet med övriga entreprenörer fung-
erar också utmärkt. 

- Vi är ett glatt gäng och vi har riktigt bra sam-
manhållning. Egentligen är det väldigt enkelt – 
är man inte omöjlig och vresig mot andra, så löser 
det sig alltid. Man får tillbaka det bemötande som 
man ger till andra.

Gänget som trivs 
– trots lång resväg och veckopendling
En arbetsplats där det fungerar bra och där byggnadsarbetarna 
trivs är ingen självklarhet i dagens bygg-Stockholm. Men på 
bygget av ett nytt stort parkeringshus i Huddinge råder ordning 
och reda och Ahmed, Robert och Magnus trivs jättebra. 
     De jobbar för underentreprenören Contiga och tycker att 
samarbetet med övriga entreprenörer fungerar utmärkt. 

Mellan Flemingsbergs Centrum och Huddinge Sjukhus bygger de ett p-garage med plats för 750 bilar.

Ordning och reda



Byggettan nr 4 2013 13

I diktens form
Mats Hammarlund 

diktar om ...

Tretton timmar
Åtta timmars 
arbetsdag
tidiga paroller
kamp i många år
ofta lång
och svår
gav oss denna lag
 

Slimmad
produktion
utförsäljning
snål bemanning
borgarmakt
var på din vakt
tog sig 
sakta ton

13

Med delat
schema
inhyrt folk
ny statarzon
tillbaks på ruta ett
på fräckhetens sätt
känner vi igen
godtyckets 
patron
 

Ahmed och Magnus arbetar som montörer. 
Robert är svetsare. 

Magnus berättar att de monterat 102 cementpe-
lare på varje våningsplan i det två våningar höga 
och 8 000 kvadratmeter stora bilgaraget. Han 
berättar också att SVEAB står för all etablering.

- När vi kommer till bygget är allt etablerat och 
klart. Bodarna består av mindre rum, det tycker 
vi är bra. Ljudnivån blir lägre, det gillar vi, säger 
Ahmed.

Ahmed kommer från Jordanien. Han kom till 
Sverige och Västerås för tio år sedan. Hemma i 
Västerås bor familjen, fru och två barn, 8 och 1 år.

- Jag åker hem varje dag och umgås med famil-
jen. Det är viktigt för mig, säger Ahmed.

Bröderna Magnus och Robert har veckopend-
lat i 14 år.

- Det är en livsstil, ett sätt för oss att leva, säger 
Robert.

Såväl Magnus som Robert har sina familjer i 
Kungsör. Magnus har tre egna barn och tre bo-
nusbarn. Robert har två barn.

Hur får ni kvällarna att gå?
- Vi gör inte mycket på kvällarna. Man blir trött 

efter jobbet. Vi sitter framför TV:n och slöar och 
fikar, säger Robert.

Gänget som trivs 
– trots lång resväg och veckopendling

När bröderna Söderström kommer hem till 
Kungsör under helgerna – ja, då blir det full fart 
tillsammans med familjerna. 

- Vi har båda intresse för motorcyklar, båtar 
och bilar. Så fort jag får chansen åker jag ut med 
båten. Hela familjen tycker det är kul, säger Mag-
nus.  

 Ahmed Al-Rashdan, Robert Söderström och Magnus Söderström trivs när det är ordning och reda på arbetsplatsen.
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Inga vinster i välfärden, bygg fler hyresrätter 
och bort med den osunda konkurrensen i bygg-
sektorn. Det är några av de frågor som väger 
tungt när Stockholms byggnadsarbetare avgör 
var de lägger sin rösta i nästa års riksdagsval.

Ett knappt år kvar till riksdagsvalet. Under två mandatperioder har Sverige styrts 
av en borgerlig fyrpartiregering. Många av förändringarna under de gångna åren 
har slagit hårt mot Byggnads medlemmar. Lägre a-kassa, krympta anslag till ar-
betsmiljöarbetet och rekordlågt bostadsbyggande är bara några.

Vilka frågor är viktigast för Stockholms byggnadsarbetare när han eller hon läg-
ger sin röst nästa höst? Vi besökte bygget av Ulriksdals nya skola i Solna och frågade.

    Viktigt i 
VALET

Andreas Nilsson
21 år från Bromma:
Vinster i välfärden är en fråga 
som engagerar mig. Jag tycker 
det är helt fel att använda skatte-
medel så som man gör nu. 

När det gäller bostadspolitiken 
måste det till en satsning på att 
bygga bra och billiga bostäder. 

Vi måste också hejda försäm-
ringarna i LAS och Arbetsmiljö-
verket måste få större resurser.

Vi pratar mycket politik här i bo-
den - men det kunde vara mer. Jag 
har varit politiskt intresserad länge 
och tycker det är viktigt att den väl-
färd som byggts upp inte rivs ner.

Jan Carlstedt
 59 år från Kärrtorp:
Jag är förbannad på alla ned-
skärningar och utförsäljningar. 
Det är inte rätt att man ska kunna 
tjäna pengar på barn, sjuka och 
gamla.

Jag har arbetat på Peab sedan 
1971 och det börjar kännas i krop-
pen både här och där. Därför vill 
jag ha lägre pensionsålder och 
man måste kunna lita på sjukvår-
den och äldrevården. Det kan man 
inte idag.

Jag tycker att det byggs för lite. 
Ökat byggande är viktigt för hela 
samhället och dessutom vill jag 
att samma villkor ska gälla för alla 
som jobbar i branschen. Det ska 
inte ha någon betydelse var man 
kommer ifrån.

Riksdagsval 2014
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Niclas Wisell
32 år från Vega, Haninge: 
Jag är besviken på den här re-
geringen. Jag trodde på den, men 
det har gått alldeles för långt med 
privatiseringarna. De rika har 
kunnat bli rikare och även skott 
sig när staten och kommunen sålt 
ut gemensam egendom. Jag tycker 
att den ”röda sidan” har varit all-
deles för passiv när det har skett.

Vi måste också få ett starkare 
fack. Under de senaste åren har 
facket inte orkat stå emot när det 
kommit förslag till försämringar. 
En ny regering kan vara till hjälp 
också för facket.

Peter Frejing 
30 år från Saltsjö-Boo:
Jag tycker att välfärdsfrågorna 
är de viktigaste. Den här reger-
ingen har ensidigt satsat på att sän-
ka skatten och det har gått ut över 
t ex förskolan. Jag tycker alltså att 
utvecklingen går åt fel håll. Vi bör 
satsa på ett mer jämställt samhälle.

Med en ny regering kan det ock-
så bli lättare för facket att stötta 
sina medlemmar. De senaste åren 
har facket tvingats på defensiven.

Rikard Mossberg
40 år från Kungsängen:
Det viktigaste är att vi byter 
regering. Vi måste få en regering 
som för en mer vänsterinriktad po-
litik. Se bara på vad den nuvarande 
regeringen gjort med a-kassan. 

Och så är man inne och petar på 
LAS hela tiden. Förändringar som 
arbetsgivarna vill ha - men inte vi.

Sedan tycker jag det är jättevik-
tigt att man satsar mer på att få till 
jobb och för oss byggnadsarbetare 
är ett större bostadsbyggande helt 
avgörande om vi ska ha jobben 
kvar. Och jag tycker det ska byg-
gas hyresrätter.

Kjell Mattsson
60 år från Märsta:
Ungdomsarbetslösheten är för 
mig den viktigaste frågan i nästa 
års val. Och så tycker jag att det 
ska vara stopp för kommunala 
och statliga utförsäljningar. De för 
inget gott med sig. Tvärtom. Man 
blir ju faktiskt lite rädda när man 
tänker på vad som händer med 
äldreomsorgen. Man blir ju inte 
yngre precis. Och så behövs det 
fler hyresrätter.

Alf Enkvist
61 år , Vadsbro (Nyköping):
Avgörande för mig är fördel-
ningspolitiken. Över hela fältet. 
Idag klarar sig de som har pengar 
väldigt bra, medan de som har 
mindre resurser får det sämre. Det 
känns helt fel.

Tidigare tyckte jag att det mesta 
fungerade bra. Tyvärr är det inte så 
längre. Ta bara a-kassan som urhol-
kats kraftigt.

Janne Järvelin
46 år från Täby
Jag har egen erfarenhet av att 
man inte behandlas lika i vår-
den. Så får det inte vara. Alla ska ha 
samma rätt till vård på lika villkor. 
Idag är det inte så. Alla barn ska 
också ha samma möjligheter till en 
bra skola. Inte heller det gäller idag.

Och så måste den osunda kon-
kurrensen med lönedumping bort. 
De är synd om dem som kommer 
hit och blir utnyttjade. Svenska 
regler ska gälla för byggjobb i Sve-
rige. Och så tycker jag att det är 
viktigt att vi kan slå vakt om ack-
orden. 
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Först och främst jobbar John Humble, 21 år, som 
betongarbetare på Skanska, Nya Karolinska. Han 
är med i Byggnads Stockholm-Gotlands ungdoms-

kommitté, han åker också runt och pratar med elever om 
fackliga frågor och värderingar – ett uppdrag han har från 
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN. 

Dessutom ägnar han sig åt triathlon – en av världens allra 
tuffaste idrottsgrenar som består av simning, cykling och 
löpning. För att bli framgångsrik i triathlon krävs det mas-
sor av tung träning. John tränar 11-12 timmar varje vecka.

- Tar jag ledigt en dag, då får jag ångest, säger John.

I mitten av augusti deltog John Humble i Ironman i 
Kalmar. Han blev femma i sin åldersklass (18-24 år) med 
tiden 10:54:59.

- Mitt mål är att komma sämst trea på Ironman i Köpen-
hamn nästa år. En tredjeplats eller bättre innebär att jag 
blir kvalificerad för VM på Hawaii nästa år. Jag kommer 
att göra allt för att nå mitt mål, säger John.

I triathlon kan man tävla i allt från sprint till långdistans. 
Ironman i Kalmar var det 3,8 km simning, 18 mil på cykel 
och ett maratonlopp, 4,2 mil.

John berättar att man är som bäst i triathlon när man är i 
30–40-års åldern. 

Hur hinner du med allt?
- Det blir stressigt ibland. Jobbet, facket och träningen. 

Det är inte alltid det funkar så bra med jobbet. Ibland blir 
det tungt med både tufft jobb och tung träning.

John berättar att han trivs bäst med cykel.
- Cykel gillar jag bäst. Ibland får jag problem med mina 

knän under löpningen, säger han.
Under hösten fortsätter John med träningen, varje dag, 

minst elva timmar i veckan.
Nästa tävling, vilken blir det?
- Min nästa tävling blir Vasaloppet, skidåkning tycker jag 

är roligt, säger John.
Vi håller tummarna för John Humble!

John Humble är en ung man med 
många och tuffa strängar på sin 
lyra. Bland annat ägnar han sig 
åt triathlon – en av världens allra 
tuffaste idrottsgrenar som består 
av simning, cykling och löpning.

Tuff träning varje dag

John Humble kom femma i sin åldersklass på Ironman i Kalmar i somras.


