
Byggettan

Jessica 
älskar 
utmaningar 

Vinnare 
och 
förlorare 

TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND
ÅRGÅNG 45, NR 3  AUGUSTI 2013

Mathias
letar upp 
lärlingar

God morgon 
byggnadsarbetare!



2 Byggettan nr 3  2013

Christian Bengtzelius
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Christian kommenterar

Efter en mycket hektisk vår, med en 
osedvanligt utdragen avtalsrörelse och 
nytt rekord i lagda konfl iktvarsel - både 

för egna avtal men också i sympati med andra 
fackförbund - påbörjas nu en intensiv period i 
programgruppen för ordning och reda. De har 
ett tuff t arbete framför sig tills resultat ska pre-
senteras i februari. Och de måste nå fram till ett 
gemensamt resultat, något annat kommer aldrig 

att accepteras av Byggnads medlemmar! 
Jag nås nästan varje vecka 

av positiva påhejningar  
från medlemmar, 
men även från min-
dre företag inom 

Sveriges Byggindu-
strier, BI. De vill, liksom 

vi, ha krafttag mot oseriösa företag 
inom byggbranschen. Och det trycket behövs. Ska 
vi lyckas nå fram till ett huvudentreprenörsansvar 
är det genom att våra medlemmar och BI:s med-
lemsföretag sätter tryck i frågan gentemot de stora 
byggherrarna - som inte verkar ha något emot ose-
riösa företag eller utnyttjande av anställda!

Det görs mycket i frågan om ordning och reda 
i svensk byggbransch just nu, både på förbundsnivå 
och på lokalt plan.  Under sommaren har vi haft ett 
gemensamt projekt med de andra fackförbunden 
inom 6F för att kartlägga hur det egentligen ser ut 
inom byggbranschen med utländsk arbetskraft, 
både migrerad och utstationerad från andra EU-
länder. Rapport kommer i höst, men jag kan redan 

nu säga att det inte ser jättebra ut när det gäller den 
migrerade arbetskraften. Vi har haft väldigt svårt 
att nå fram till dem, då arbetsgivarna som tagit hit 
dem i många fall är väldigt ljusskygga och inte vill 
uppge var de är och arbetar eller om ens personer-
na är anställda i företaget längre. Och det bekräftar 
tyvärr bara de misstankar vi haft om att personer 
som kommer hit från länder utanför EU i många fall 
utnyttjas av mindre nogräknade arbetsgivare. Vi 
har mer än en gång sett slavliknande förhållanden 
med löner mellan 5-10 000 kronor i månaden.

Förbundsstyrelsen startar under sensom-
maren ett landsomfattande projekt där man ska 
organisera arbetet med utländska företag, göra ett 
erfarenhetsutbyte mellan regionerna så vi har en 
gemensam taktik och arbetssätt i framtiden.

Hos oss startade vår nya satsning mot utnyttjan-
de av utländsk arbetskraft och social dumpning 
i början av augusti. Två ombudsmän kommer att 
arbeta heltid med alla frågor som rör utstationerad 
och migrerad arbetskraft, med fokus på utstatio-
nering till en början.

Men vi behöver också hjälp av våra politiska 
partier med att få lagförändringar. Både vad gäller 
ansvar för underentreprenörer när det inte fi nns 
några kollektivavtal, men också att det i alla kom-
muner, landsting och stat ställs krav på kollektiv-
avtal vid off entlig upphandling. Vidare behöver vi 
få förändrade regler när det gäller migrerad ar-
betskraft. Jag tycker det borde vara arbetskrafts-
behovet som ska styra - inte enskildas behov av att 
utnyttja människor i beroendeställning!

Jag nås nästan varje vecka 
av positiva påhejningar  

från medlemmar, 

Sveriges Byggindu-
strier, BI. De vill, liksom 

vi, ha krafttag mot oseriösa företag 

” Jag tycker det borde vara 
arbetskraftsbehovet som ska styra 
- inte enskildas behov av att utnyttja 
människor i beroendeställning! ”

Vi tar kampen mot 
oseriösa företag
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Under två konferensdagar i juni dis-
kuterades framtidsfrågor och utbild-
ningsbehov bland personal och förtro-

endevalda inom Byggnads. En mer entusiastisk 
förbundsordförande i Byggnads får man nog leta 
efter, än den som mötte deltagarna på framtids-
dagarna.

- Nu har vi startat resan mot att bli världens 
bästa fackförbund - ett Byggnads! Jag vill ha ett 
Byggnads med lite rock ń roll, sa Johan Lindholm.

Kunskapslyftet 
Kunskapslyftet handlar 
om att bli ett Byggnads.
Att samordna organisa-
tionen, och få alla att 
sträva mot ett och samma 
mål genom en stor 
satsning på personlig 
utveckling. Servicen ska 
bli likvärdig i alla delar av 
landet.  

Bättre service 
= fler medlemmar!

Anders Neergaard är forskare och 
specialiserad på fackliga frågor kopp-
lat till invandring. På Byggnads fram-

tidsdagar berättar han om hur han ser på facket 
i framtiden.

- Byggarbetsplatserna blir mer och mer  upp-
delade genom bemanningsföretag, många un-
derentreprenörer och arbetare som har f-skatt-
sedel. På ett bygge kan arbetare ha helt olika 
arbetsvillkor och bara vissa av dem är med i 
facket, säger Anders Neergaard.

Han säger att situationen på arbetsplatserna 
leder till avgörande vägval för facket. Ska man 

För första gången i historien samlade Byggnads 
all sin personal i hela landet och ett antal förtro-
endevalda för att dra igång jättesatsningen ”Kun-
skapslyftet”, som ska pågå under minst tre år. 

Ett Byggnads - där alla strävar mot samma mål - 
ska ske genom personlig utveckling som ska gynna 
organisationen och därmed medlemmarna. Målet 
är ökad effektivitet och trivsel, genom bättre service 
blir det fler medlemmar. Och fler medlemmar be-
hövs för att behålla styrkan i förbundet. 

ETT BYGGNADS 
som lyfter i framtiden

bara slå vakt om de som är medlemmar idag, el-
ler ska man också rikta sig mot nya grupper? Det 
handlar om hur solidarisk man är mot varandra 
i praktiken.

- Det är frågan om vilka som utgör vi:et när 
man talar om byggnadsarbetare. Hur ska Bygg-
nads försvara kollektivavtalen - och för vem?

Han anser att facket måste satsa på att få med 
fler utländska arbetare och ungdomar, de grup-
per som oftast har sämst villkor.

- Då facket varit som bäst och starkast har man 
hittat nya, offensiva sätt att ta in fler grupper, sä-
ger Anders Neergaard.

Ett Byggnads är ledordet för kunskapslyftet för Byggnads  
personal och förtroendevalda.

Aktuellt

Anders  
Neergaard
Anders Neergaard, är en 
av författarna till boken 
"Bortom horisonten", 
som handlar om fackets 
vägval i globaliseringens 
tid. 
     Anders är sociolog och 
docent vid Linköpings 
universitet. Han forskar 
bland annat om ojämlik-
het kring etnicitet, 
rasifiering, klass och kön 
i relation till arbetsmark-
nad och arbetsliv.
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Avgörande vägval för facket
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Under en tidig morgontimme, strax 
innan midsommar, åker regionens om-
budsmän ut på olika byggarbetsplatser 

och önskar god morgon. Med sig har de påsar 
med bullar och information om facket. 

Markus Andersson kommer på cykel från bo-
staden vid Råstasjön i Sundbyberg. 

- Bra initiativ, säger han och tar emot ”godis-
påsen”. Markus är skyddsombud och det blir lite 
prat om skyddsombudens situation på byggena.

- Det jag tycker är mest besvärligt är alla un-
derentreprenörer som bara är på bygget en kort 
tid. Där fi nns en annan kultur än hos oss som är 
permanent på bygget, säger Marcus, som tycker 
han har bra kontakt med facket, mest om arbets-
miljöfrågor.

Tommy Brüchner är snickare och har varit 
länge på Skanska. Han tycker det är bra att facket 

visar sig lite mer. Inte bara när det är dags för 
förhandlingar. 

Varför står du här och delar ut bullar, vykort, 
medlemsansökning och lite annat smått och gott?

Roger Thunqvist menar att det är viktigt att sy-
nas och höras och låta medlemmarna  ställa frågor 
om vad som helst under oformella former. Och just 
när han säger det kommer Claues och Jesper Wi-
degren promenerande till jobbet.

Claues är pappa till Jesper, som just gått ut 
första året på bygglinjen. Nu ska han sommar-
jobba på Skanska och frågan gäller om han får 
räkna den här tiden tillgodo när han börjar som 
lärling. Roger Thunqvist berättar vad som gäl-
ler och pappa och son Widegren går in för en ny 
arbetsdag.

Ha en bra dag byggnadsarbetare!

Byggnads God morgon!

God morgon! Får jag bjuda på en nybakad morgonbulle och lite infor-
mation från Byggnads Stockholm-Gotland? 
     Ombudsman Roger Thunqvist står utanför Skanskas bygge vid 
Lindhagensgatan. Klockan är sex på morgonen och byggnadsarbe-
tarna strömmar in till sin arbetsplats. En del har lite bråttom medan 
andra stannar till och växlar några ord och ställer lite frågor.

Markus Andersson är en av 
dem som får en påse med 
bulle och information om 
facket av Roger Thunqvist.
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Lärlingar

Mathias har fått tjänstledigt från sitt 
arbete på Veidekke och ska i första 
hand hjälpa de gymnasieelever som 

gick ut i fjol att hitta lärlingsplatser, något som 
inte är helt lätt i dagens tuffa konjunkturläge.

Vad gör du på dagarna?
- Jag leker detektiv. Skämt åsido så sitter jag fram-

för datorn och försöker hitta dessa 250 ungdomar 
som gick ut gymnasieskolan förra året men som 
ännu inte börjat som lärlingar, berättar Mathias.

Men det är inget enkelt jobb. Det finns en rad 
administrativa hinder för att hitta ungdomarna. 
Inte minst PUL – personuppgiftslagen – sätter 
käppar i hjulet. Det är det här med att ha listor 
med personnummer som inte är tillåtet.

- En annan viktig fråga är att på olika sätt för-
söka hjälpa de många lärlingar som varslats. Det 
handlar om över 100 lärlingar som vi har koll på. 
Och det är sådana som arbetar på företag som 
har kollektivavtal. Men jag skulle tro att det finns 
nästan lika många som varslats på mindre före-
tag där det saknas kollektivavtal. Och dessa har 
vi ingen koll på, berättar Mathias.

För den tonåring som slutar gymnasieskolan och 
börjar som lärling brukar det ta mellan två och tre år 
innan man får yrkesbevis och blir fullbetald. 

Mathias Darnelius lägger alltså mycket tid på 
att hitta lärlingarna i Stockholm. Men det blir suc-

cessivt bättre. Inte minst sedan Byggnads har 
startat informationsdagar för de som går ut 
gymnasiet och där eleverna får en möjlighet 
att skriva in sig som medlemmar i Byggnads.

- Det flesta går med och det innebär ju att 
vi får tag i mejladresserna, vilket underlättar  
jättemycket, säger Mathias Darnelius.

En annan förändring som har gjort det lättare att 
få en lärlingsplats är avtalet mellan Byggnads och 
Sveriges Byggindustrier, BI, som ger en arbetsgi-
vare möjlighet att som det står i avtalet ”korttids-
anställa en lärling”. 

- De killar – för det är nästan bara killar – som 
gör bra ifrån sig får in en fot i branschen och då 
går det genast lättare att få ett mer fast jobb, be-
rättar Mathias.

Projektet Ungdom i arbete som bygger på 
Lärlingslaget är ett gemensamt projekt mellan 
fack och arbetsgivare. Från Sveriges Byggindu-
strier är det Disa Blomfeldt som är ansvarig.

- Ungdom i arbete, som vi gärna kallar projek-
tet, är till för att vi ska hjälpa de ungdomar som 
behöver ett handtag antingen för att komplettera 
sin gymnasieutbildning eller påbörja sin lärlings-
utbildning. Vi tror att vi från byggsidan med våra 
kontakter kan stötta på olika sätt. Och så samver-
kar vi med Arbetsförmedlingen, a-kassan och 
Väddö folkhögskola, säger Disa Blomfeldt.

Det här är BYN
Byggnadsindustrins 
Yrkesnämnd, BYN, är ett 
partsammansatt organ, 
vilket innebär att det 
finns representanter från 
både arbetsgivar- och 
arbetstagarsidan i deras 
styrelse.  
 
BYNs uppgift är att se till 
att det finns kompetenta 
yrkesarbetare inom den 
svenska byggbranschen. 
Tillsammans med gymna-
sieskolor som har Bygg-
programmet och företag 
inom branschen, verkar 
BYN för att den svenska 
gymnasieutbildningen 
och den efterföljande lär-
lingsperioden som sker i 
byggföretag fyller de krav 
som branschen ställer. 

BYN finns i alla Sveriges 
regioner. Information om 
BYN i Stockholm hittar du 
på deras hemsida  
www.byn.se

450-500 elever går varje år ut bygglinjen på gymnasier i 
Stockholmstrakten. Men bara hälften av studenterna går  
vidare till lärlingsjobb. Vart tar den andra halvan vägen?  
Var finns dessa? Det ska Mathias Darnelius, projektanställd 
på BYN, försöka ta reda på fram till i slutet av september.

Detektivarbete 
för att fånga in 
lärlingar
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Disa Blomfeldt vill som hon säger få ”snabbare 
snurr på ungdomarna” och inte låta branschen 
bara säga nej.

 - Då är risken uppenbar att dessa ungdomar går 
hemma och slår dank med stor risk för att hamna 
i utanförskap. Vi borde med alla dessa parter in-
blandande ha goda chanser att få in dem på ”rätt 
aktivitet” och därmed tror jag också att de kom-
mer att känna sig sedda, säger Disa Blomfeldt.

Hon berättar att de flesta arbetsgivare kan 
tänka sig att ta emot lärlingar.

- Alla vi som leder projektet har också vår bak-
grund inom branschen och känner till vilka kon-
taktvägar som finns. Jag tycker också att det finns 
en vilja från de allra flesta arbetsgivare att ta emot 
lärlingar. Man måste ändå försöka se till framtiden.

Disa Blomfeldt påpekar också att alla företag 
och inte minst de mindre alltid måste se till sista 
raden och lönekostnaden är en tung post. Då kan 
det vara lättare att säga nej till en fast anställning 
än att se en lärling som en långsiktig investering. 

Men här har möjligheten till korttidsanställning 
blivit en öppning. Och i höst ska projektet kunna 
visa ett positivt resultat.

 
Åter till Mathias Darnelius som på olika sätt 

ska försöka få till lärlingsplatser för de som inte 
själva lyckats. En fråga gäller de utländska bola-
gen som nu finns här i Sverige. Tar de lärlingar?

- Tyvärr är de ganska ointresserade av att ta lär-
lingar. Ska man säga något positivt så är det väl ett 
par företag som visat ett visst intresse och det är 
sådana som har svenska yrkesarbetare anställda.

Hur är det då att sitta bakom skrivbordet jäm-
fört med att vara ute på ett bygge?

- Jag tycker det är  intressant och roligt att göra 
något annorlunda under en period. Men det som 
jag inte förväntade mig var att man blir så trött i 
huvudet. Det är skillnad mot när man är ute på 
ett bygge, säger Mathias och tillägger: men det 
uppvägs mer än väl om jag kan hjälpa till att ge 
fler av de som vill en ingång i byggyrket.

Projektet ”Ungdom i arbete” är ett gemensamt projekt mellan fack och arbetsgivare.  
Disa Blomfeldt är ansvarig från Sveriges Byggindustrier.

Mathias Darnelius är tjänstledig från Veidekke för att hjälpa ungdomar som gick 
ut byggymnasiet förra året att få jobb som lärlingar. 
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Jessica Löfström, VD och grundare av 
bemanningsföretaget ExpanderaMera be-
rättar:

- Byggnads ville inte ha in bemanningsföre-
tag i byggbranschen. Eftersom jag var först på 
plan bekämpade de mig med näbbar och klor. De 
betraktade mig som en häxa och jag blev inte så 

väl bemött. De ville krossa mitt företag. Det var 
minst sagt tuffa tag. Detta var mitt livs största 
utmaning, men jag vägrade ge upp.

Idag tror hon att Byggnads tycker att de är bra 
och gör bra saker. 

- Vi har bra samtal med Byggnads och vi är 
seriösa och vi försöker göra allt rätt. 

Namn: Jessica Löfström.

Ålder: 42 år.

Familj: Sambon Martin, 
två söner - 3,5 och 2 år.

Arbete: VD och grunda-
re av bemanningsföre-
taget ExpanderaMera.

Bor: Lägenhet i city.

Utbildning: Livets 
hårda skola.

Personlig egenskap: 
Ofantligt lat, delegerar 
allt, vill springa och 
göra det som är kul.

Fritid: Hästar, när hon 
bråkade som mest med 
Byggnads hade hon 
ingen lön och tvingades 
sälja sin häst.

Under 2000-talets första sju år var det ständiga bråk 
och konflikter mellan Jessica Löfström, VD för det 
då nystartade bemanningsföretaget ExpanderaMera, 
och Byggnads. Idag är situationen en annan.

En entreprenör 
som triggas av motgångar

Idag har Jessica Löfström, VD på ExpanderaMera, bra samtal med Byggnads. Men starten för företaget var en tuff utmaning, med ständiga konflikter med facket.



Byggettan nr 3 2013 9

”  Att Byggnads ville 
krossa mitt företag triggade mig  

verkligen. Jag älskar utmaningar.  
Så länge det finns tuffa utmaningar så  

springer jag. Hade Byggnads haft 
en lägre profil – då hade jag 

nog gett upp. ”

9

Bemanningsföretag

Jessica Löfström har en brokig bakgrund. 
Hon har gått den långa vägen från att bland 
annat ha varit modell i Italien till att sälja 
souvenirer på Vattenfestivalen till att starta 
och bli VD och ägare till den svenska bygg-
branschens största bemanningsföretag. 
Någon formell utbildning har hon inte. Hon 
har gått livets hårda skola – hon är entrepre-
nör ut i fingerspetsarna. 

När Jessica Löfström av en ren slump 
startade ExpanderaMera för tretton år se-
dan hade hon ingen aning om vad hon gav 
sig in på. 

- När jag startade så fanns det överhuvud-
taget inget bemanningsföretag alls inom 
byggbranschen. Skanska – det största av 
alla byggföretagen - hade exempelvis aldrig 
hört talas om bemanningsföretag. Var det 
någonstans det skulle behövas så var det väl 
inom bygg där svarta löner och dålig perso-
nalpolitik ofta förekommer.

ExpanderaMera har idag 120 anställda 
med en omsättning på 60 miljoner. Under 2014 
räknar man med en omsättning på uppemot 100 
miljoner. Lägsta lön hos företaget är cirka 180 
kronor per timme och de har kollektivavtal med 
Byggnads.

Företaget finns etablerat i Stockholm och Mal-
mö. Nästa steg blir Göteborg och kanske Jönkö-
ping. Det finns även långt framskridna planer på 
en etablering i Norge.

Jessica Löfströms hjärna är fullproppad av tan-
kar och idéer -  om det mesta. Hon är urtypen för 
en entreprenör.

- Jag slåss för fler kvinnor inom näringslivet. 
Det är hål i huvudet att inte kvotera in kvinnor till 
centrala positioner inom näringslivet. Kvinnor 
levererar på ett annat sätt än män.

Idag gör Byggnads och Jessica Löfström ge-
mensam sak i kampen mot svartjobb och med 
att hitta ett system för att ge yrkesarbetare med 
utländsk bakgrund svenska yrkesbevis.

- Vi jobbar tillsammans med Byggnads som 
om vi vore ett vanligt byggföretag men med lite 
annorlunda verksamhet, säger Jessica Löfström.

Nu för tiden krävs det att de större byggbolagen 
har mer ordning och reda på sina papper, att de 
inte anlitar oseriösa underentreprenörer. Men 

när  Jessica Löfström startade sitt företag såg det 
annorlunda ut. 

- När ester och letter började strömma in och 
jobba utan avtal för tjugo kronor i timmen, då 
tyckte väl Byggnads att det ”var bättre att tjejen 
fick hålla på” – så vi fick ett hängavtal. 

Hon berättar att det verkligen trig-
gade henne när hon upplevde 
det som att Byggnads 
ville krossa hennes 
företag.

- Jag älskar 
utmaningar. Så 
länge det finns 
tuffa utmaningar så 
springer jag. Hade Bygg-
nads haft en lägre profil – då 
hade jag nog gett upp. Mitt starka rättspatos gör 
att jag hatar orättvisor, rätt ska bli rätt, jag blir 
galen annars. Jag är beredd att gå genom stängda 
dörrar när jag vet att jag gör rätt och bra saker 
och ändå blir motarbetad.

Hon säger att de gör om svarta jobb till vita, ger 
arbetslösa jobb, ordnar bostäder till byggjobbare 
som kommer till Sverige, levererar kompetenta 
och duktiga medarbetare till byggföretagen.

- Vi är seriösa och vi gör en samhällsinsats som 
heter duga.

Av deras 120 anställda har cirka 70 procent 
svensk bakgrund – övriga har en annan. Alla 
talar svenska och många har erkännandeintyg.

Svartföretagen är inte alls svåra att kon-
trollera, tycker hon.

- Det finns svartjobb på nästan vartenda bygge, 
jag ser dem direkt när jag kommer ut på en byggar-
betsplats. Svartjobben snedvrider konkurrensen.

Hon anser att Byggnads borde springa mer för 
att få ordning och reda på arbetsplatserna. 

- Ring mig så ska jag berätta om det är ett vitt 
företag, säger Jessica Löfström.

Till Byggnads ger hon rådet:
- Det har hänt oerhört mycket, det har varit en 

enorm förändring och utveckling inom facket 
under de 13 år sedan jag startade. Men jag tycker 
ändå att facket måste bli ännu bättre på att jobba 
med rätt saker. Mitt råd är i första hand – lägg ner 
ännu mer kraft och energi på att jaga de företag 
som betalar svarta löner!
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Bemannings- 
företag
 
Byggettans tidning har 
tidigare skrivit om en 
medlem som såg beman-
ningsföretag som vår 
tids gissel. Per Skarnäs, 
med 30 års erfarenhet av 
byggbranschen, ger en 
annan bild av uthyrnings-
branschen.

Bemanningsföretag

Per Skarnäs, 47 år och snickare, är 
anställd av bemanningsföretaget Ex-
panderaMera som ägs och drivs av fö-

retagets grundare och VD, Jessica Löfström (se 
föregående sida). Han är en av företagets cirka 
120 anställda.

Per Skarsnäs är mycket nöjd med sitt jobb och 
sin anställning. Han säger:

- Jag har jobbat hos Jessica i två och ett halvt 
år. Och jag har haft jobb varenda dag sedan jag 

började här. Uthyrningsbranschen har varit 
bra för mig, jag har inga planer på att byta 

jobb.
Per Skarsnäs är inhyrd av ett stort 

företag (vilket vill han inte berätta av 
konkurrensskäl) som bygger en skola i 

Ursvik i Sundbyberg. Här har han jobbat 
sedan i mars. Eftersom det är ett stort jobb räk-

nar han med att få stanna på samma arbetsplats 
i något år framöver.

Per och flera av hans kamrater i byggbranschen 
är trötta på byggjättarnas anställningspolitik.

- De stora drakarna objektsanställer. Är det ett 
jättestort jobb då anställer de jättemycket folk och 
när det är klart så säger de upp jättemycket folk.  

Han säger att om man jobbar i ett stort företag 
så får man räkna med att hoppa in och ut bero-
ende på beläggning. 

- Det har jag varit med om många gånger. Hos 
Jessica har jag inte varit utan jobb en enda dag 
och det betyder mycket för mig, säger Per, som 
har 30 års erfarenhet av byggbranschen. Han 
kan allt från grusbädden och uppåt.

Hur är det med lönen?
- Jag tycker att jag tjänar bra. Men jag har nog 

några kronor lägre i lön jämfört med dem som 
jobbar hos de som betalar bäst, som Skanska, 
NCC och Peab. Men jag värdesätter att ha ett jobb 
att gå till varje dag.

Snart blir det högkonjunktur igen och efter-
frågan på byggarbetskraft ökar. Hur gör du då?

- Tvärsäker kan jag ju inte vara men det mesta 
lutar åt att jag stannar kvar hos Jessica...

Per värdesätter att ha jobb varje dag

Per Skarnäs tröttnade på de stora företagens anställningspolitik 
med objektsanställningar. Istället började han jobba på bemannings- 
företag och har inte varit utan jobb en enda dag.

Per Skarnäs är mycket nöjd med sitt jobb och sin anställning på bemanningsföretag.

” Uthyrnings-
branschen har varit bra för 

mig, jag har inga planer  
på att byta jobb.”
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Så här berättar Johan, en av dem som in-
går i projektgruppen som ska kartlägga 
arbetskraften hos oseriösa företag.

- Det här är ett mycket intressant projekt. Vårt 
uppdrag är att kartlägga arbetskraften hos ose-
riösa företag, migrerad och utstationerad arbets-
kraft. Under de här månaderna träffar vi massor 
med folk. En sak är säker - våra medlemmar är 
mycket positiva till att vi tar tag i detta.

Projektgruppen åker runt i hela Stockholms-
regionen – två eller tre i varje bil – så fort de ser en 
arbetsplats så stannar de. Det är i huvudsak små 
och medelstora företag inom bygg och entrepre-
nad som projektgruppen besöker. Johan poäng-
terar att det verkligen inte handlar om att ”sätta 
dit” någon. Men det gäller ändå att vara försiktig.

Gruppen har till uppdrag att ta reda på vilka 
som kommer in till Sverige, från vilka länder de 
kommer, deras arbetsförhållanden, hur de får 

uppdrag, vilka jobb de gör, hur stor lön de får, 
hur de bor etc. 

- När vi kommer fram till en arbetsplats pre-
senterar vi oss på platskontoret, sedan går vi ut 
och träffar gubbarna. Hittills har allt fungerat 
bra, vi har enbart fått positivt bemötande. Vi har 
aldrig blivit hotade eller nekade att komma in på 
arbetsplatsen. Den enda svårighet vi har är språ-
ket, säger Johan.

Johan berättar också att nyfikenheten är stor 
när de kommer. De flesta vill helst inte prata - de 
skickar fram en representant som får uttala sig 
för hela gruppen. Lön vill de inte alls prata om – 
de vet att de är i Sverige på mycket lösa boliner.

Projektgruppen gör många iakttagelser på de 
besökta arbetsplatserna. Klädseln är ett exempel, 
det handlar sällan om svensk standard när det 
gäller kläder. Man går runt i foppatofflor istäl-
let för skyddsskor. Likadant är det med övrig 
klädsel.

Arbetskraften hos oseriösa företag i Stockholmsregionen  
– hur ser den ut, hur fungerar den?  
Nu blir den rejält och systematiskt kartlagd. Social  

dumping 
 
Under tre månader 
har representanter 
för Byggnads, Må-
larna, Elektrikerna, 
Fastighet och Seko 
fått i uppdrag att 
kartlägga arbets-
kraften hos oseriösa 
företag i Stock-
holmsregionen. 
     I höst ska rap-
porten vara klar och 
kommer att ligga  
till grund för fack- 
förbundens fortsatta 
arbete.

Vilka kommer till Sverige  
- och hur har de det...?
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Utstationering 

En utstationerad 
arbetstagare är en 
person som skickas 
till ett annat land av 
sin arbetsgivare för 
att arbeta där under 
en begränsad tid.

 Ordning och reda

Så konkurreras  
de svenska företagen ut

Genom val av utstationeringsland - och därmed val av skattesystem - kan 
de utländska företagen konkurrera med lägre arbetskraftskostnad än 
svenska företag. Oavsett om de betalar avtalsenlig lön eller inte. Det visar 
en ny rapport från LO som LO-utredaren Claes-Mikael Jonsson berättade 
om på Stockholm-Gotlands fullmäktigemöte.

Svenska kollektivavtal förmår inte 
skapa konkurrensneutrala villkor mel-
lan de företag som verkar på den svenska 

arbetsmarknaden. Det sa Claes-Mikael Jonsson 
när han talade för representanter för Stockholms 
byggnadsarbetare på ett regionsfullmäktigemöte.

I en tidigare rapport från 2010 från LO visade 
det sig att flera bemanningsföretag och under-
entreprenörer utstationerar arbetskraft till Sve-
rige från länder där sociala avgifter för företag är 
lägre och från länder där sociala avgifter delvis 
dras från arbetstagarens  lön.

Byggettan nr 3 2013
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” I rapporten fi nns exempel 
på att polska arbetstagare skeppats till 

Irland och sedan därifrån utstationerats till 
Sverige. Anledningen tycks vara att skatter och 

sociala avgifter är lägre på Irland än i Polen. Det fi nns 
alltså stora pengar att tjäna på den här typen 

av utstationering, som naturligtvis inte 
är tänkt inom ramen för 

EU-rätten.”

Och man såg också fl era andra exempel på hur 
företag utnyttjade skatte- och socialförsäkrings-
systemens skillnader för att pressa anbudspri-
serna vid olika off entliga kollektivavtal.

- När vi nu gått vidare och tittat på hur företag 
kan välja utstationeringsland så visar det klart 
och tydligt att detta innebär en möjlighet för före-
tagen att pressa arbetskraftskostnaden.

- Det gäller även om utstationerade företag föl-
jer lagar och avtal. Det spelar ingen roll. Konkur-
rensförhållandena snedvrids. Varför: Jo på grund 
av att våra kollektivavtal reglerar de anställdas 
bruttolöner utan att ta hänsyn till att exempelvis 
socialförsäkringsavgifterna varierar mellan de 
olika länderna, säger Claes-Mikael Jonsson.

Men det är inte bara konkurrensen som sätts 
ur spel. För arbetstagarna har också utstatione-
ringslandet stor betydelse. I varje land varierar 
storleken på skatter och egenavgifter, vilket na-
turligtvis innebär olika mycket var i plånboken 
beroende på utsändningsland.

- Dessutom tycks det också vara så att fl era 
stora företag – som är underentreprenörer till 
svenska beställare och entreprenörer – inte beta-
lar skatter och avgifter enligt de regler som gäller. 
Och eftersom skatter och sociala avgifter oftast 
ska betalas i hemlandet är det mycket svårt för 
både svenska fack och myndigheter att kontrolle-
ra att det verkligen sker, berättade Claes-Mikael 
Jonsson.

Hur bär sig då företagen åt för att kunna lämna 
så låga anbud?

I rapporten fi nns exempel på att till exempel pols-
ka arbetstagare skeppats till Irland och sedan däri-
från utstationerats till Sverige. Anledningen till den 
här operationen tycks vara att skatter och sociala 
avgifter är lägre på Irland än i Polen. Det fi nns alltså 
stora pengar att tjäna på den här typen av utstatio-
nering, som naturligtvis inte är tänkt inom ramen 
för EU-rätten.

I rapporten redovisas också ett antal räkneexem-
pel som visar på vilka skillnader i nettolöner som 
fi nns mellan olika EU-länder. Och det fi nns natur-
ligtvis både vinnare och förlorare i detta ”spel”

Lite förenklat kan man säga att svenska hu-
vudentreprenörer som använder egen personal 
förlorar fl er projekt och gör lägre vinster. Svenska 
byggnadsarbetare riskerar i det korta perspekti-

vet att förlora arbetstillfällen och på längre sikt 
riskerar kollektivavtalen att urholkas och löne-
läget sänkas. Och den svenska staten förlorar 
skatteintäkter, men kan få lägre kostnader för 
exempelvis infrastrukturinvesteringar.

Vad kan man göra åt denna utveckling? LO 
har en lång lista med åtgärder som man anser bör 
genomföras av regering och riksdag. Till exempel 
att huvudentreprenören ska 
vara ansvarig för att 
alla aktörer i 
ett projekt 
följer la-
gar och 
avtal. 
Att 
införa en 
regel om att 
inkomstskatt 
för arbete utfört i 
Sverige ska betalas i Sverige 
från första dagen (idag betalas ingen skatt i 
Sverige under de första 183 dagarna). Att kräva 
att utländska företag ska 
registrera sig i 
Sverige un-
der sank-
tions-
an-
svar.

Claes-
Mikael 
Jonsson menar 
att LOs nya rapport tydliggör de 
mekanismer som möjliggör smutskonkurrens, 
där företag ”shoppar” mellan olika skatte- och 
avgiftssystem inom Europa och underminerar 
konkurrensen.

- Det är inte längre säkert att det är de mest ef-
fektiva, innovativa och produktiva företagen som 
klarar sig i konkurrensen inom EU. LO är i grunden 
positivt till frihandel och fri rörlighet för arbetsta-
gare. Förutsättningen för den grundsynen är dock 
att frihandeln vilar på konkurrens på lika villkor. 
Det är hög tid att politiker i Sverige och Europa age-
rar för att återupprätta likabehandling som norm 
inom EU, säger Claes-Mikael Jonsson. 

att utländska företag ska 
registrera sig i 
Sverige un-

Jonsson menar 

” Lite förenklat kan man 
säga att svenska huvudentreprenörer som 

använder egen personal förlorar fl er projekt och 
gör lägre vinster. Svenska byggnadsarbetare riskerar 

i det korta perspektivet att förlora arbetstillfällen 
och på längre sikt riskerar kollektivavtalen 

att urholkas och löneläget 
sänkas. ”

13Byggettan nr 3 2013



Byggettan nr 3 201314

Calle Fridén, Byggmästargruppen:
- Spontant känns det som LOs förslag är bra 

men kunde gått längre. Och jag känner igen det 
mesta i rapporten. Jag tror att man måste skilja 
på de som löneutnyttjas, dvs har skitlöner, och 
de som kommer hit via utländska bemannings-
företag. För att komma åt det som närmast kan 
betraktas som jobbtrafficking saknar jag fortfa-
rande konkreta idéer. Där tror jag att förslaget 
om att den som utför ett rot-arbete ska anges med 
namn eller personnummer på ansökan om rot-
pengar. För de som har sämst betalt är de som 
jobbar hos skuttarna.

I synnerhet gillar jag idén om att utländska fö-
retag ska registrera sig i Sverige, och att den som 
arbetar här ska betala skatt från dag ett. 

Ett förslag som jag inte hittar i rapporten är att 
göra en ”Schysta villkorlista” för alla branscher. 
Idag är det ett helvete att ta reda på om ett företag 
har kollektivavtal eller inte. Jag skrev en motion 
om det här till kongressen 2009 men fick givet-
vis spö - skälet var att ”det skulle vara för arbet-

samt”. Ett argument som faller eftersom Hotell o 
Restaurang klarar av att uppdatera sin lista, trots 
att de har långt fler företag och affärsöverlåtelser 
än till exempel Byggnads.

 Sen ska naturligtvis kollektivavtal lyftas fram 
som en konkurrensfördel - människor väljer i 
nio fall av tio ett företag som bryr sig, som sköter 
sig - men då måste de veta om det.

Kurt Stafsudd, Veidekke:
- Rapporten stämmer fullständigt med den bild 

som jag har. Jag har varit intresserad av den här 
frågan länge. Visserligen mest skrapat på ytan 
men det är ändå något av ett svart skynke för mig. 
Svenska seriösa företag har ju inte en chans att 
räkna hem projekten när man kan dribbla med 
skatter och sociala avgifter så som sker numera. 
Och att till exempel Trafikverket får agera som 
de gör tycker jag är en skandal.

Jag tror LOs förslag är vad som är möjligt 
att genomföra för tillfället med svensk lag-

För tre år sedan publicerade LO rapporten ”När arbetskraftkostnaderna 
pressar priserna”, där tre stora infrastrukturprojekt i Stockholm och Malmö 
studerades. Nu har LO släppt en uppföljare som visar hur företag inom EU 
med hjälp av de olika skatte- och avgiftssystemen inom EU konkurrerar ut 
svenska företag och underminerar kollektivavtalen (läs mer på föregående 
sida). 
   Vi har låtit tre rutinerade byggnadsarbetare säga vad de tycker, kommen-
tera LO-rapporten och se om de känner igen sig i beskrivningen. 

Hur ser det ut i verkligheten?

Calle Fridén, Byggmästargruppen. Kurt Stafsudd, Veidekke.

 Ordning och reda
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I diktens form
Mats Hammarlund 

diktar om ...

Mullret ökar
Skojarna
har blivit fler
villkoren 
har skruvats ner
i upphandlingarnas
karusell
känns ovisshet
snart varje kväll

Mullrande
vill vi ta ton
städ och bygge
industri
vårdbiträde
åkarhjon
alla har vi 
del däri

15

Sociala
dimensioner
fackets
upprorstoner
bör återtas
med enig kraft
som vi 
tillsammans
envist haft

Kennet Söderström, Peab:
- Det är inte många år sedan det var ovanligt 

med utländska byggföretag i Sverige. Idag är det 
en allt vanligare bild. Det är i och för sig inget 
fel med utländsk konkurrens. Men när vi nu 
ser i LOs nya rapport, och även i den tidigare, 
att det handlar om konkurrens på olika villkor 
så är det helt fel väg. Vi ska inte skicka svenska 
skattepengar utomlands och utländska företag 
ska inte få jobb i Sverige för att dessa trixar med 
skatter och avgifter.

Det finns en enkel och rak linje: I Sverige ska 
vi ha konkurrens på lika villkor - och då gäller 
det att i Sverige ska svenska kollektivavtal gälla 
och det ska vara ordning och reda på byggena.

Jag tycker att det nya Byggavtalet med krav 
på att det är huvudentreprenören som ska ha 
ansvaret även för underentreprenörerna är rätt 
väg att gå. 

På Peab har vi provat med utländska under- 
entreprenörer med olika resultat. När det är 
många underentreprenörer inblandade och 
det är tidspress är risken större att till exempel 
skyddsarbetet kommer i kläm. Och skyddsom-
buden får en allt tuffare situation.

stiftning. Vi som finns på de större företagen 
kan nog hävda kollektivavtalen. Men på de små 
och mindre arbetsplatserna behöver man hjälp. 
Uppsökande verksamhet helt enkelt. 

Jag tror att det finns ett antal pensionärer inom 
regionen som gärna skulle hjälpa till. Ge dem 
hjälp, jackor och västar så tror jag många stäl-
ler upp. Också gå två och två för det är tufft på 
många arbetsplatser. 

Kennet Söderström, Peab.

Byggettan nr 3 2013

Facket hjälper dig!
Det finns många som får hjälp av sitt fackför-
bund. Janne och Fredde är två exempel. Båda 
är strax under 30 år.

Janne, som jobbade i ett litet byggföretag, fick inte ut de 
pengar han skulle ha – retroaktiv lön, bland annat - från sin 
arbetsgivare. Det handlade om drygt 54 000 kronor. 

- Jag försökte prata med honom som äger företaget. När jag 
ringde honom första gången lovade han att han snabbt skulle 
ringa tillbaka. Trots påstötningar så ringde han aldrig tillbaka 
och han svarade inte när jag ringde. Till slut kontaktade jag 
Byggnads. Då var han snabb – pengarna kom direkt!

Nu har Janne en ny arbetsgivare. 
- Idag fungerar allt utmärkt, säger han.

Fredde, som råkade ut för en svår arbetsplatsolycka, har 
fått tillbaka 43 000 kronor tack vare byggfacket i Stockholm. 
Fredde säger så är:

- Efter olyckan betalade Arbetsförmedlingen ut lönebidrag 
till arbetsgivaren – pengar som jag skulle ha. 

Istället för att skicka pengarna vidare till Fredde behöll ar-
betsgivaren pengarna för egen räkning. 

- Jag kände mig rejält lurad av min arbetsgivare som jag lärt 
känna som en hederlig och bra person.

Efter kontakter med Byggnads Stockholm-Gotland fick 
Fredde sina pengar – 43 000 kronor!
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Christian Bengtzelius, ordfö-
rande i Byggnads Stockholm-
Gotland, har blivit en hejare på 
att springa – och han springer 
långt och ofta!

Årets Stockholm Marathon klarade Christi-
an Bengtzelius av på tiden 3.06. I april sprang 
han London Marathon ännu snabbare, då 

blev tiden 3.00.41.
- Mitt mål är att springa ett maratonlopp under tre 

timmar, säger han.
Hittills har han sprungit fem maratonlopp i sitt liv. Men 

39-årige Christian har för avsikt att springa tre maraton-
lopp varje år framöver – Stockholm Marathon plus yt-
terligare två maratonlopp utomlands. Redan i september 
springer han nästa långlopp, Berlin Marathon. I Berlin 
ska han springa på rekordtid, under tre timmar...

Christian Bengtzelius tränade ingenting som ung. Det 
dröjde ända till nyårsafton 2010. Då ställde han sig på 
vågen och fick en smärre ”chock”. Han vägde 87 kilo. 
Det var droppen.

- Då bestämde jag - nu jävlar måste något hända. 
Sedan dess har jag tränat. Jag lunkade i början, idag 
springer jag och jag älskar det här aktiva livet, säger 
Christian som idag är 18 kilo lättare.

Christian tränar sex dagar och åtta mil i veckan. 
På söndagarna blir det rundor på tre, tre och en halv 
mil. Som ordförande är han ofta ute och reser. Men det 
är bara en fördel, tycker han. Christian springer när 
andra sover, tidiga mornar och sena kvällar.

- När jag springer sorterar jag mina tankar och jag 
kommer fram till bra och kloka beslut. Jag njuter verk-
ligen av att springa. Jag gillar nervositeten, adrenalinet 
och allt runt omkring - att springa är oslagbart, säger 
han.

Christian springer inte bara maratonlopp. Han räk-
nar med att det blir ett 15-tal långlopp per år.

Maratonloppen runt om i världen är inte bara löpning 
- då följer frun Lina med och de två hittar på en massa 
andra trevligheter vid sidan av loppen.

Ordförande på språng

Christian Bengtzelius springer 
8 mil i veckan. Då sorterar 
Byggnads Stockholm-Gotlands 
ordförande sina tankar och 
kommer fram till kloka beslut.


