
De ser nästan likadana ut. Men prisskillnaden 
är hundra tals kronor. Frågan är om man får 

vad man betalar för, när det gäller kakel-
tänger. Inte nödvändigtvis, visar vårt test.

KNÄCK-
FRÅGAN

TEXT: JOHAN SJÖHOLM FOTO: ANNA SIMONSSON
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Byggnads kvinnliga nätverk 

genomförde en enkät om 

kränkningar förra året. Här är 

några resultat:

● 40 procent av de tillfrågade 

kvinnliga byggnadsarbetarna 

har varit med om närmanden 

och oanständiga kom-

mentarer. 

● 50 procent av kvinnorna 

har sett gester med sexuell 

innebörd.

● 87 procent av kvinnorna 

har upplevt mobbning eller 

kränkande särbehandling på 

bygget.

● När kvinnor svarade på 

frågan vem som utsatts för 

kränkningar svarade 80 

procent ”kvinnor”. När både 

kvinnor och män svarade var 

det 5 procent som tycker att 

kvinnor utsätts för detta.

FAKTA MÅNGA 
KVINNOR MOBBAS
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Trakasserier/

På ännu ett Skanskabygge har 
manliga byggnadsarbetare 
trakasserat en kvinnlig lärling. 
Det slutade med att hon an-
mälde arbetsplatsen till JämO. 
    I anmälan uppger lärlingen 
att hennes handledare dagli-
gen har dragit undan henne, 
smekt hennes ben och tvingat 
till sig kramar. Hon är nu sjuk-
skriven medan handledaren är 
tillbaka på jobbet. 

Den 24-åriga lärlingen beskriver 
i JämO-anmälan hur hennes ar-
betsplats från första arbetsdagen 
i februari i år präglades av sex-
snack, anspelningar och grupper 
av manliga byggnadsarbetare 
som ställde sig och bara stirrade 
på henne när hon jobbade på 
ett Skanskabygge i Stockholm. 
Samtidigt som de gjorde klart att 
ingen ville jobba med henne. 

Ingen ville heller vara hennes 
handledare. Hon vände sig till 
laget och platschefen för hjälp. 
Inget hände. Den person som 

mot sin vilja till slut blev hen-
nes handledare började kräva 
kramar när ingen annan såg. I 
anmälan skriver lärlingen att 
han tog på hennes vader, be-
gärde massage och pratade om 
sitt knackiga äktenskap. Gick 
hon inte med på kramar blev 
han arg. 

Samtidigt fortsatte personan-
grepp från fl era på arbetsplatsen 
och lärlingen kände sig som en 
hackkyckling. Hon hoppades att 
det skulle bli bättre efter semes-
tern. Det blev det inte. 

I SLUTET AV sommaren ringde 
hon facket som i sin tur kontak-
tade Skanska. Resultatet: hon 
blev utskälld av platschefen för 
att ha kontaktat facket och fi ck 
höra att ”en viss del måste man 
tåla i byggsvängen”. Ingen på ar-
betsplatsen kontaktade någon 
chef på Skanska. Den 24-åriga 
lärlingen fi ck gå hem med lön. I 
slutet av september anmälde hon 
arbetsplatsen till JämO. 

Nu har lärlingen tagit tillbaka 

anmälan. I stället har Bygg ettan 
tagit över fallet.  

FACKET HAR I överläggningar 
med Skanska krävt ett skade-
stånd på 300 000 kronor. Före-
taget har i skrivande stund inte 
svarat på budet. 

– Det som hänt är Skanskas 
fel som inte gjort något tidigare. 
Hon vände sig till platschefen 
men där stannade det vid att ”en 
viss del måste man tåla i bygg-
svängen”, säger Tomas Kullberg 
som driver lärlingens fall. 

Kvinnan, som är sjukskriven, 
har valt att inte polisanmäla 
handledaren. Handledaren blev 
avstängd med lön från sitt jobb, 
och riskerade att få sparken. 
Därför vände sig även han till 
Byggettan. Enligt ombudsman 
Roger Johansson på Byggettan 
ska handledaren nu vara tillbaka 
på jobbet. 

SANDRA LUND

läs de senaste

byggnyheterna på

www.byggnadsarbetaren.seBYGGNYTT 
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NÄTFRÅGAN
Vi frågade: Ska du resa 

till fjällen i vinter?

JA 

NEJ 

I KORTHET

Stort slarv med 
riskbedömning …
Arbetsmiljö/ Sex av tio min-

dre byggföretag saknade eller 

hade brister i riskbedömningar 

av arbetsmiljön. Det ledde till 

drygt 700 inspektionsmedde-

landen och 990 krav. Det visar 

en sammanställning av inspek-

tionerna under Arbetsmiljö-

verkets arbetsmiljövecka. 

Totalt har 1 150 arbetsplatser 

besökts hos byggarbetsgiva-

re med mellan tre och 50 an-

ställda.

… och skydds-
ombud stängs ute
Arbetsmiljö/ En majoritet av 

skyddsombuden har inte fått 

vara med och göra riskanalyser 

och handlingsplaner på byg-

get. Det visar siffror i en enkät 

som gått ut bland skyddsom-

buden i Stockholm i samband 

med arbetsmiljöveckan.

– Arbetsgivaren ser inte 

skyddsombuden som en re-

surs, säger Tomas Kullberg, 

arbetsmiljöombudsman på 

Byggettan i Stockholm.

Hotell byggt för 
svältlöner
Utrikes/ Bakom många hotell-

byggen i Thailand fi nns en ut-

satt grupp av burmeser, som 

fl yr från svåra förhållanden i 

hemlandet. Ofta får de arbeten 

som ingen annan vill ha, med 

löner som det är omöjligt att 

försörja sig på och upp till 14 

timmars arbetsdagar. De arbe-

tar med farliga jobb utan säker-

hetsutrustning och de saknar 

ofta kontrakt och rättigheter. 

Det visar en ny rapport från 

Swedwatch och Fair Trade Cen-

ter i samarbete med tidningen 

Råd & Rön. 

Inhyrda får 
bättre villkor
Bemanning/ Europaparlamen-

tet har beslutat att anställda 

som hyrs in från bemannings-

företag har rätt till samma 

behandling som övriga anställ-

da från första arbetsdagen. 

Rättigheterna gäller bland 

annat lön och rätten att repre-

senteras i fackliga diskussio-

ner. 

Lagstiftningen måste tillläm-

pas i medlemsländerna inom 

tre år.

Sämre tider 
stoppar bygge
Investeringar/ Nyligen fi ck 

Preem ja från Miljööver-

domstolen till utbyggnaden av 

raffi naderiet i Lysekil. En inves-

tering på åtta miljarder kronor 

som skulle ha gett 1 000 jobb 

under byggtiden. Men nu stop-

pas projektet. 

Orsaken är den allt sämre 

konjunkturen som medfört att 

det inte är lika lätt att hitta fi -

nansiärer.

Strängare regler 
för takjobb
Arbetsmiljö/ Nu ska det fi nnas 

fästanordningar för säkerhets-

linor även på villor och mindre 

byggnader, där fasadhöjden är 

tre meter eller mer. 

Det slås fast i nya taksäker-

hetsregler. Tidigare var grän-

sen fyra meter. 

Det är numera också krav 

att det ska fi nnas fotstöd, ett 

räcke, vid takfoten. Foträn-

nor är inte längre tillåtna som 

fotstöd. Det är också ökade 

krav på att det ska fi nnas gång-

bryggor längs taknocken. De 

nya reglerna ingår i Boverkets 

byggregler om taksäkerhet.

Arbetsrätt/

Grova sex-sms och utfrysning. 

Det fi ck den 22-åriga kvinnan 

stå ut med på sin lärlingsan-

ställning hos Skanska. Nu har 

saken lett till polisanmälan.

I januari anställdes en 22-årig 
kvinna som traditionell snickar-
lärling av Skanska i Dalarna. I en 
JämO-anmälan, som hon skick-
ade in i början av september, står 
det att hon kände sig utfryst och 
sexuellt trakasserad redan från 
början. Vid fl era tillfällen råkade 
hon ut för mystiska olyckor. En-
ligt anmälan  fi ck hon vid ett till-
fälle ett rör i huvudet så att hjäl-
men sprack. Ingen kunde förklara 
olyckan och det skrevs ingen rap-
port. En annan gång hamnade 
hon under en trave staketdelar 
och ådrog sig rygg smärtor. Ingen 
frågade om hon behövde besöka 
läkare och inte heller denna gång 
gjordes någon anmälan.

KVINNAN VITTNAR också om 
sexuella trakasserier. Hon har 
muntligt och via sms fått frågor 
som ”vad håller ni på med i säng-
en” och ”har du sidenkallingar för 
att X har knullat sönder dig?”

Fram till slutet av augusti var 
kvinnan sjukskriven i omgångar 
på grund av bland annat rygg-

72 %

28 %

problem. I slutet av augusti kom 
distriktschefen och personal-
chefen ut på arbetsplatsen och 
varslade henne om uppsägning. 
Orsaken var, enligt JämO-an-
mälan, att hon var tjej, för klen, 
var arbetsskadad och inte hade 
gått på gym för att bli starkare.

– Jag försökte hjälpa min dot-
ter på alla sett. Vi fi ck inget gen-
svar från Byggnads eller Skan-
ska. Därför tvingades vi göra en 
anmälan till JämO och dessutom 
en polisanmälan för sexuella tra-
kasserier, berättar mamman till 
den 22-årige snickarlärlingen.

Det var först när de lyfte frå-
gan från den lokala Skanska-
avdelningen till den regionala 
som det började hända saker.

– Skanska har reagerat starkt. 
Hotet om uppsägning har dra-

gits tillbaka och medarbetarna 
på arbetsplatsen har blivit in-
formerade om vad som gäller, 
berättar mamman.

DEN PERSON SOM utsatt hennes 
dotter för sexuella trakasserier 
har förfl yttats till en annan ar-
betsplats. Ingen på Skanska vill 
uttala sig i frågan.

– Jag kommer inte säga nå-
gonting om vad som hänt i det 
aktuella fallet, säger Per-Lennart 
Berg, pressansvarig på Skanska 
Sverige.

De förbättringar som nu skett 
för snickarlärlingen har innebu-
rit att hon tills vidare har dra-
git tillbaka anmälan till JämO. 
Däremot kvarstår polisanmälan 
om sextrakasserierna.

CENNETH NIKLASSON

Lärling polis anmäler snickare

Har du 

siden-

kallingar

för att 

har knullat 

sönder dig?

Sextrakasserier skakar Skanska

Mamman riktar   hård kritik mot Byggnads

’’ Jag försökte hjälpa min dotter på 

alla sätt. Vi fi ck inget gensvar från 

Byggnads eller Skanska. Därför 

tvingades vi göra en anmälan till 

JämO och dessutom en polisan-

mälan för sexuella trakasserier.’’– MAMMAN TILL DEN 22-ÅRIGA SNICKARLÄRLINGEN

SMS

Hos Byggnads fanns ingen 

hjälp att få. Det säger mam-

man till den sextrakasserade 

lärlingen. Men på avdelningen 

i Dalarna håller man inte med.

– Vi är mitt inne i förhandlingar 
om fallet och kan inte säga så 
mycket nu, säger Christer Lars-

son, ombudsman på Byggnads i 
Dalarna.

Kritiken mot Byggnads för 
att de inte stöttat och hjälpt den 
unga kvinnan tidigare är hård, 
från kvinnans mamma. Men 
Christer Larsson hävdar att av-
delningen fi ck kännedom om fal-
let först efter sommaren. I alla 

fall så vitt han känner till.
– Jag vet inte om hon haft kon-

takt med någon annan här tidi-
gare, men jag har uppfattningen 
att vi blev inkopplade i samband 
med att hon blev varslad om 
uppsägning. Om vi missat något 
så har det inte varit avsiktligt.

  CENNETH NIKLASSON

Den 22-åriga snickar-

lärlingen har fått stå 

ut med grova sexuella 

trakasserier, bland annat 

via sms.  (Observera att 

bilden är ett montage.)
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Nytt fall av
sextrakasserier
på Skanska
Lärling ska ha tvingats att kela

Skanska: ”Det är helt oacceptabelt”
Under hösten har två kvinnliga 
lärlingar anmält sina Skanska-
arbetsplatser till JämO för 
sexuella trakasserier. Skanska 
hävdar att företaget alltid 
informerar alla anställda om 
lika behandling på sina arbets-
platser. 

Personalchefen för Skanska Sve-
rige Lillevi Molin vill inte svara 
på frågor om de båda fallen, utan 
hänvisar till Per-Lennart Berg 

på pressavdelningen som vägrar 
kommentera enskilda fall.  

Varför har ni fått två JämO-
anmälningar om sextrakasse-
rier mot er bara under hösten?

– Vi har en jämställdhetspo-
licy. Det är helt oacceptabelt om 
någon känner sig trakasserad. 

Hur gör ni för att nå ut med 
den?

– Den är med i introduktions-
utbildningen för nyanställda.  

Exakt vad nyanställda får reda 

på vet inte Per-Lennart Berg på 
rak arm. Men när han återkom-
mer några dagar senare uppger 
han att Skanska förmedlar ”noll 
tolerans mot kränkande särbe-
handling och trakasserier” när 
man nyanställer folk. Under 
nästa år ska alla anställda på 
Skanska gå en halvdags utbild-
ning om attityder, diskrimine-
ring och trakasserier. 

För Jessica Andersson, vvs-
montör, och aktiv i Byggnads 

kvinnliga nätverk, är nya fall av 
sextrakasserier på byggarbets-
platser ingen överraskning. 

– På våra årliga konferenser 
får vi höra samma sak om och 
om igen. Det handlar om allt 
från kommentarer om ens kläd-
sel till tafs. Egentligen är det ett 
arbetsgivarproblem. Från grab-
bar på arbetsplatsen möts man 
oftast av attityden ”det här får 
man räkna med på ett bygge”.

SANDRA LUND

Har du upplevt
sexuella trakasserier
på en arbetsplats?

Mejla s.l@
byggnads

arbetaren.se
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Börja bospara åt någon 
du känner. Välj ett 
engångsbelopp eller ett 
månadssparande.  
Oavsett vad du väljer ger  
din gåva förtur till våra 
nybyggda bostäder och 
riktigt bra ränta. Beställ  
på 020-45 45 45 eller gå  
in på www.riksbyggen.se

Ge bort en 
bostad 
i julklapp!
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Golvläggare får 
35 000 kronor
Dom/ En golvläggare tidigare 
anställd på Segersjö golvtjänst 
får drygt 35 000 kronor,  
efter en dom i Arbetsdomsto
len. Golvläggaren sa upp sig 
förra året. Vid uppsägningen 
hade Segersjö golvtjänst flera 
skulder till honom. Det fanns 
obetald lön, obetald semester
lön och kvarstående ersättning 
för arbetstidsförkortning. 

Skåneföretag 
åtalsanmält
Arbetsmiljö/ Arbetsmiljö
verket har åtalsanmält företa
get Zuper Bowl Skandinavien i 
Hässleholm. Orsaken är att fö
retagets anställda arbetade 
utan skydd på otillåtna höjder. 
Det var på en inspektion i okto
ber som Arbetsmiljö verket upp
täckte att de anställda arbetade 
utan skydd högre än två meter, 
som är den lägst tillåtna höjden.

i korthet
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Byggnadsarbetare 
ockuperade hus
desperation när fastighetsägare inte betalar

Skanska: ”Det är helt oacceptabelt”

Har du upplevt 
sexuella trakasserier 
på en arbetsplats? 

Mejla s.l@
byggnads 

arbetaren.se

en fastighetsägare i Stock-
holm höll inne med betalning-
ar på 25 miljoner för en reno-
vering. Då barrikaderade åtta 
byggnadsarbetare bygget.

Det hela uppdagades genom 
att boende i området larmade 
polisen sedan de vaknat av en 
febril byggverksamhet. När po-
lisen kom till bygget, beläget i 
centrala Stockholm, hade åtta 
byggnadsarbetare hos underen-
treprenören DVS AB stängt in 
sig i ett trapphus. De hade bor-
rat hål i aluminiumpartier och 
trätt igenom armeringsjärn som 
de sedan svetsat fast på insidan. 
De hade även byggt barrikader 
genom att lägga byggmaterial 
framför portarna.

Den drastiska åtgärden kom 
av att Freeharbour PMS Assets 
AB, beställare av bygget, var 
skyldig sina entreprenörer 25 
miljoner kronor. Det gjorde att 

de DVS-anställda inte kunde få 
sina löner.

– Hur jag än vänder mig kom-
mer jag att ha problem med nå-
gon makt i Sverige. Får jag inte 
pengar går jag i konkurs och folk 
får inte sin lön, säger Dragan 
Jovanovic, chef för DVS och själv 
deltagare i ockupationen, till TT.

Huvudentreprenör på byg-
get är Bergshöjden Byggnads 
AB. Deras representant, Mikael 
Sandberg, bekräftar att det varit 
strul med betalningarna.

– De är alltid sena med betal-

ningarna och nu är Freeharbour 
skyldiga 25 miljoner kronor. De 
börjar gå för långt, säger Mi-
kael Sandberg, representant för 
Bergshöjden Byggnads AB.

Efter några timmar lämnade 
DVS-jobbarna bygget med be-
skedet att de inte tänker fortsätta 
renoveringen förrän de fått sina 
pengar.

Byggnadsarbetaren har sökt 
företrädare för Freeharbour 
PMS Assets för kommentar, 
utan att lyckas.

CennetH niCklASSon

Arbetarna byggde barrikader av byggmaterial och svetsade ihop dörrarna med hjälp av armeringsjärn.

beställaren 
Freehar-
bour PMS 
Assets Ab 
är skyldig 
25 miljoner 
kronor.
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