
HÄR KROSSADES
MÄNNISKOVÄRDET
Den 11 december 2010 
kommer Citytunneln i 
Malmö att invigas. Det 
har länge varit ett av 
Sveriges största byggen. 
Informationen har varit 
massiv.  Alla Malmöbor 
har fått lära sig  att 
tunnelborrmaskinerna 
heter Anna och Katrin. 
Men om namnen, 
villkoren och lönerna för 
dem som byggt tunneln 
har det varit tyst. 
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HÄR KROSSADES
MÄNNISKOVÄRDET

Jobben kring tunnelmyn-
ningen söder om Malmö 
utfördes från början av 
Eurotec som dock för-
svann efter elva månader 
och ersattes av CRZ. Båda 
anlitade polska arbetare. 
Även svenska NCC la ut 
jobb till det irländska 
bemanningsföretaget 
Rimec, som i sin tur även 
anlitade polsk arbets-
kraft. 



 Efter hand växer mullret till ett åskliknande dån. 
Exakt 14.53 brakar det till i den 120 meter långa 
och mörka tunneln. I mörkret skymtar man ett 
svagt ljussken och en uppsträckt människo-

hand. Tre flaggor sträcks fram. En polsk, en tysk och en 
australisk.

Det är den 8 juli 2006 och borren har precis tagit sig 
igenom den 1,6 meter tjocka väggen mellan Nord och 
Syd. Det första genombrottet i den sju år långa histo-
rien om Citytunneln i Malmö är ett faktum. 

Tre år, 10 miljarder och 17 kilometer tunnel senare 
kommer Malmö centralstation att ligga under jord och 
tunneln att knyta hop det skånska järnvägsnätet med 
Öresundsbron. 

 – Genom att i god tid informera om bygget vill vi 
vara en förebild för hur ett stort offentligt infrastruk-
turprojekt ska genomföras, berättar guiden på utställ-
ningen om bygget i centrala Malmö. 

Och man verkat ha tänkt på allt. På en plansch visas 
en bild på den grodtunnel som byggts för att groddju-
ren inte ska påverkas av tunnelbygget. 

Kanterna på det uppförstorade flygfotot över Malmö 
på golvet är så slitet att personalen har fått sätta en 
list kring det för att hålla det på plats. Det har med-
fört att besökare inte vågar kliva på det alls. Guiden 
uppmanar alla att ta ett kliv framåt för att kunna över-
blicka projektet.

Bygget handlar om mer än Malmö. En stad med 
290 000 invånare behöver inte en ”tunnelbana” med 
tre stationer. För att förstå Citytunneln måste man 
zooma ut. På samma yta som Storstockholm bor kring 
Öresundsregionen tre miljoner människor. Genom 
tunnelbygget kommer pendling och godstrafik kunna 
separeras och människor få närmare till sina arbets-
platser. Från Malmö centralstation som tidigare var 
en återvändsgränd fortsätter nu spåren direkt till 
Köpenhamn och kontinenten. 

Vi följer guiden till montrarna med skalenliga model-
ler över de 120 meter långa borrarna.

– Först borrar den upp en nio meter stor tunnel, 
samtidigt som den forslar bort borrmassorna. Efter 
ett par meter stannar den upp, monterar ihop åtta sex 
ton tunga betongsegment till en hel tunnelring, för 
att sedan ta spjärn mot den nya ringen och att äta sig 
vidare genom kalkberget, säger guiden och visar med 
en utdragbar pekpinne i aluminium hur domkrafterna 
tar spjärn mot kalkstenen.
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»Fick du rött kort var det bara att 
packa ihop och resa hem till Polen. 
Teknisk kunnande var inte det 
viktigaste, det viktigaste var att lyda.«

Cezary Mozalewski, tolk vid byggnads i malmö
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Borrhuvudena är tillverkade utanför italienska 
Venedig och sköldarna i Drulingen i det franska vin-
landskapet Alsace. Den ena borrkronan är blågul. 
Den andra har Citytunneln beställt i skånskt rödgult. 
Hastigheten hisnande, 36 meter per dygn.

– De boende 25 meter över tunneln berättade att bor-
rarna lät som en isbrytare om natten. Men av 18 000 
boende som berördes var det endast fem personer som 
under elva nätter utnyttjade erbjudandet om att bo på 
hotell, berättar guiden och menar att förklaringen lig-
ger i den massiva informationen.

Rundturen går vidare och vi stannar till framför en 
bild över den cementfabrik som byggdes vid vattentor-
net i Hyllie. Här göts de 40 000 tunnelringarna. Vart 
och ett vägde de som en fullvuxen afrikansk elefant. 

– De skulle klara både fukt och brand och fick inte 
vara mer än 1 millimeter skeva. Av 40 000 segment var 
det endast ett fyrtiotal som fick kasseras. Även om den 
utländska arbetskraften orsakade en del debatt vad 
gällde deras löner och villkor så gjorde de ett fantas-
tiskt bra jobb. Äras bör polackerna, säger guiden.

Plötsligt framstår utställningens brister i öppen 
dager. På väggarna i entrén möts man av porträtt på 
engagerade medborgare som ställer frågor om pro-
jektet: Hur lång är tunneln? Vad kostar det? Färgglada 
planscher. Arbetsmiljöpriser.  Information om antalet 
kilometer järnväg, stationernas nya namn, att den inre 
diametern i tunneln är på 7,9 meter, att tunnelborr-
maskinerna heter Anna och Katrin. Men om namnen, 
villkoren och lönerna för dem som byggt tunneln finns 
inte en bild. 

Inte ett namn. 

– Försök hitta en enda artikel i en svensk tidning där 
det står vem som har byggt tunneln. När vi slog larm 
om skattefusk fick allmänheten lite information. Men 
hur många polacker som har arbetat på tunnelbygget 
vet ingen än i dag. 

Byggnads tolk Cezary Mozalewski får något svart i 
blicken när projektet kommer på tal. Han lägger upp 
snickarhänderna på bordet, lutar sig tillbaka, tar sats i 
minnet och börjar berätta.

Inför anslutningen av tio nya länder till EU den första 
maj 2004 fanns en rädsla för att arbetstagare från de 
nya låglöneländerna skulle dumpa löner och villkor i 
Sverige. För att komma i kontakt med arbetarna starta-
de Byggnads Malmöavdelning tolkprojektet. Snickaren 
Cezary Mozalewski anställdes på halvtid som en länk 
mellan byggnadsarbetarna och facket.  Han hade ingen 
formell tolkutbildning, men ett yrkesliv som snickare 
och en SFI-kurs från 1982 i ryggen.

Men det dröjde inte länge innan han fick lägga ham-

maren på hyllan och ägna hela dagarna åt att tolka.  
I stället för en ombudsman som berättade om ”the 
Swedish builders union” och ”collective agreement” 
fick arbetarna höra facket tala polska.

Det första mötet med de polska arbetarna på 
Citytunneln, anställda av det irländska bolaget Rimec, 
ägde rum i en matsal i Malmö. 

– Det var där cirkusen började, de är Malmös största 
bovar,  berättar Cezary.

På plats var ett 60-tal arbetare, Rimecs företagsled-
ning och deras tre väktare. Det första som skedde var 
att Byggnads bad företagsledningen att lämna lokalen. 

– Jag trodde att de skulle spricka, du skulle ha sett 
deras miner. De var inte normalt att köra ut cheferna 
och endast vilja prata med polacker, säger Cezary.

När företagsledningen var ute började man fråga 
de anställda hur mycket de tjänade. Var de bodde. 
Hemresor. Traktamente. På papperet såg allt bra ut men 
när Byggnads började gräva trädde en annan bild fram.

– Det visade sig att 42 polacker var skrivna på samma 
adress på Irland. De hade anställts i Polen men sedan 
flugits till London för att skriva på papper på flygplat-
sen och sedan skickades de till Sverige, berättar Cezary.

På så sätt tillhörde de Storbritannien som ursprungs-
land och de sociala avgifterna kunde sänkas från 32 
till 10 procent.  (Försäkringskassans EU-kontrollprojekt 
i Skåne har hittat flera oegentligheter när det gäl-
ler polska byggnadsarbetares socialförsäkring vid 
Citytunnelprojektet. En utredning visade att miljoner 
undanhållits i skatt.)

Men när det gällde löner var det svårare för Byggnads 
att kontrollera.

– Alla företag skrev på kollektivavtal och lämnade 
över lönelistor för granskning. Lönerna motsvarade på 
papperet de svenska, berättar Cezary.

Men när Byggnads besökte tunnelmynningen fick de 
en tydlig bild av hierarkin. Polackerna var längst ner. 
De utförde allt grovarbete. Den tekniska personalen 
bestod av tyskar, fransmän eller svenskar. För att lösa 
problemet med att många inte kunde engelska försåg 
man alla som kunde engelska med vita hjälmar, en 
färg annars reserverad för arbetsledningen. Ett annat 
system som infördes av Rimec för att hålla ordning var 
gula och röda kort. 

– Fick du rött kort var det bara att packa ihop och resa 
hem till Polen. Tekniskt kunnande var inte det viktigas-
te, det viktigaste var att lyda.

Att få grepp om vilka bolag som anställde vem visade 
sig svårt.

– Vi kunde besöka tunneln, säga hej och berätta om 
facket, när vi kom tillbaka efter 183 dagar mötte vi >
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Citytunneln
n n År 2011 avgår det första 
reguljära tåget från Malmö 
Centrals nya, underjordiska 
station. Genom Citytunneln 
tar det sig ca 25 m under mark-
nivå, via Station Hyllie. Då har 
det, efter 6 km tunnel, nått 
marknivån i sydligaste Malmö. 
Här delar sig järnvägen och går 
västerut mot Öresundsbron, 
söderut mot Trelleborg och 
österut mot Ystad.
Med Citytunneln kommer 
Malmö Central inte längre 
att vara en säckstation, en 
station utan genomgående 
spår. Restiderna kommer att 
kortas betydligt och Malmö 
får stationer på ytterligare två 
strategiska platser i staden.

n n Citytunneln består av två 
parallella tunnlar, med en inre 
diameter på 7,9 m. Avståndet 
mellan tunnlarna varierar 
mellan 10 och 30 m och de för-
binds med 13 tvär- och evaku-
eringstunnlar med ett avstånd 
på 300–400 m.
Dessutom finns två angrepps-
schakt som, tillsammans 
med station Triangeln, ger 
förbindelse med marknivå på 
ungefär varje fjärdedel av tun-
neln. Citytunneln ligger under 
största delen av sin sträckning 
på cirka 25 m djup.
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»Kommer de hit 
och jobbar så 
ska de tjäna lika 
mycket som oss.«

>

 LINUS NEDRUP. 
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Cezary Mozalewski, tolk vid byggnads i malmö.

samma personer, men nu jobbade de för nya företag. 
”Vi har träffats tidigare”, sa jag, ”Nej, det måste ha 
varit min bror, vi är rätt lika”, fick jag till svar, säger 
Cezary Mozalewski och suckar djupt.

Varje halvår bytte företagen namn och organisa-
tionsform för att kringgå de europeiska utstatione-
ringsreglerna.  Genom att inte vara mer än sex måna-
der i landet slapp man skatten.

Utländska företagen får nämligen verka i Sverige i 
tolv månader utan att betala skatt och utländska arbe-
tarna får arbeta i Sverige sex månader utan att skatta 
i Sverige.

– Polackerna jobbade i grupper med en ”hundförare” 
som kunde arbetet. De andra gjorde vad de blev tillsag-
da, ”den ska bindas så och så”, ”den ska ligga där”.  En 
var utbildad byggnadsarbetare resten var ”händer och 
ben”. Arbetslösa bageriarbetare, bondpojkar och frisö-
rer från landets östra delar. Polacker som man kunde 
tvinga på de lägsta lönerna.

– Rimecs personal var de snyggast klippta killarna på 
bygget, under långhelgerna klippte frisörerna de andra 
för småpengar, minns Cezary Mozalewski. De var också 
en av de mest skadedrabbade yrkeskategorierna på 
bygget. Najning i framåtnedåtböjd ställning sliter hårt 
på rygg och ben. Vanligt är rivskador på händer orsaka-
de av utstickande najtrådsändar, köld- och klämskador.  

Våren 2007 när tunnelborrningen gick in i en intensiv 
fas rusade byggets olycksstatistik i höjden.  Framför 
allt kläm- och fallolyckor samt brutna ben och fingrar 
ökade. En av arbetarna blev av med toppen på lång-
fingret. En annan fick cement i ögat. En ”minilastare” 
körde över en persons ben. På grund av vätskebrist 
drabbades en man av ett krampliknande tillstånd i 
tunneln. En tunnelarbetare klarade sig med en svullen 
fot när ett sex ton tungt tunnelsegment skulle sättas 
på plats.

Cezary Mozalewski menar dessutom att den verkliga 
olycksstatistiken var betydligt högre än den officiella.

– Ingen åker hem för en klämd tumme. De hade 
ingen svensk sjukersättning. Ingen visste vilket system 
de jobbade under eller vad som skulle hända om de 
blev sjuka. Så länge man kunde jobba så jobbade man.

Arbetare berättade att arbetsgivaren hade sagt till 
dem att ”går ni till facket så blir det dyrare för oss, då 
har ni inget jobb längre”. Att det inte bara var tomma 
ord visade sig snabbt. Rimecanställde Adam Polnia 
ansökte om att gå med i facket – tio dagar sedan var 
han avpolletterad och hemskickad. 

– Han fick en enkelbiljett hem. Han skulle lära sig 
hur det går när man pratar med facket, säger Cezary 

och visslar till. 
Men när arbetat var avslutat och de flesta polack-

erna hemma började mobiltelefonen att ringa hos 
Cezary Mozalewski.  De skräckhistorier han fick höra 
var han beredd på. På sina helgpromenader med hust-
run hade han kunnat observera att det alltid var full 
fart på bygget oavsett vilken tid på dygnet han gick 
förbi.

– I stället för att jobba 178 timmar, arbetade de 220–
260 timmar i månaden. De fick en kollektivavtalsenlig 
lön men jobbade 100 timmar extra utan ersättning. 
Killar berättade att de fick arbeta tolv timmars pass 
under jord, äta på marken utan bord och skita i tunn-
larna. Bygget blev också klart ett halvår tidigare än 
beräknat.  Men ingen vågade träda fram och berätta 
om obetald övertid och nu är det för sent. 

Cezary Mozalewski har full förståelse för byggnads-
arbetarnas rädsla. I Polen hade de löner på 5 000–7 
000 kronor medan de i Sverige tjänade 15 000–20 
000 i månaden.

– De som kom hit hade ofta lån på huset, avbetal-
ningar på bilen, leasingavtal på teven, i det läget är 
man inte så kaxig. Vad skulle de göra? De visste att 
snackade de med facket fick de sparken. De tvingades 
att hålla tyst.

Bemanningsföretaget Rimec har i dag rest vidare och 
stoltserar våren 2009 i Göteborgsposten med att låta 
fyra polacker betala 12 000 kr i hyra för att bo på elva 
kvadratmeter utan varmvatten. 

Det som återstår att bygga i Malmö är de nya sta-
tionerna. Ut från bygget vid Malmö central rinner en 
ständig ström av lastbilar. Metall slår metall. Väktaren 
i kuren bemannad av Svensk Bevakningstjänst upply-
ser om att de flesta brukar gå hem vid femtiden ”men 
några firmor fortsätter att jobba”.

Montosal från Gdansk är en av dem. Att skriva att 
kontoret är spartanskt inrett skulle ge ett sken av 
inredning. Hyllorna gapar tomma. Det finns inga bilder 
på fru eller barn. En kalender med en springerspaniel >

»Ingen åker hem för en klämd 
tumme. Ingen visste vilket system de 
jobbade under eller vad som skulle 
hända om de blev sjuka. Så länge man 
kunde jobba, jobbade man.«

Hyrlett.nu 
blev EU-valrörelsens hetaste 
fråga. På företagets hemsida 
kan man läsa:  ”Kolla in våra 
oslagbara priser”   ”Snickare/
byggarbetare för bara 99 
kr (efter ROT-avdraget)”   
”Lagerarbetare – 135 kr/tim” 
En städare kostar 125 kronor i 
timmen. Det svenska tjänste-
företaget ISS tar det dubbla. 
En snickare hos Hyrlett 
kostar 160 kronor i timmen. 
Västsvenska företaget Robus 
byggbemannning tar 320.

n Låter det för bra för att 
vara lagligt? Det är det 
inte. Flera EG-domar ger nu 
Hyrlett.nu helt rätt. Så länge 
som de uppfyller vissa mini-
mikrav i fråga om till exem-
pel arbetstid, lön och säker-
het är de välkomna på den 
svenska arbetsmarknaden.

n Hyrlett.nu hyr ut sin perso-
nal i mellan tre till sex måna-
der. Skatter och sociala avgif-
ter för de anställda betalas i 
Lettland, där skatten är lägre 
än i Sverige. All administra-
tion sköts från Lettland.

>



för maj månad är det enda som hänger på väggen. 
Direktör Zbigniew Wolf räknar dagarna.

– Om några veckor åker jag härifrån, jag skulle inte 
tro att jag kommer tillbaka, säger han och lutar sig 
tillbaka i kontorstolen så att den rutiga skjortan spän-
ner över bröstet. Företaget som är baserat i Gdansk, 
har ett fyrtiotal anställda. Innan han kom hit arbetade 
han på byggen i Iran och Algeriet. Montosal har varit 
med till och från under hela byggperioden. Det senaste 
projektet har hållit på i precis ett år. Zbigniew sätter 
fingret på ritningarna som täcker bordet och förklarar 
hur innertaket nu kläs med hundratals speciella alumi-
niumplattor. Han ser besviken ut när jag inte vet vad 
”baldakin” betyder.

– Taket på tunneln är botten på kanalen, det är lite 
komplicerat. Men du kanske inte är här för att fråga 
om det tekniska säger Zbigniew och spänner ögonen 
i mig. 

Nej, är dina arbetare med i facket?
– Ja, vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Första 

gången vi jobbade i Sverige hade vi möten med facket 
och slöt kollektivavtal och allt sådant. Vi betalar med-
lemsavgiften till facket.

Betalar firman fackavgiften för era arbetare?
– Nej, men arbetarna betalar inget, äsch, Sverige är 

ett så speciellt land, ni anar inte. 90 procent är ju med 
i facket. Varför det är så kan jag fan i mig inte begripa. 
Men vi har överlevt alla dessa fackförbund. Montosal 
betalar till Svenskt Näringsliv och de betalar facket, 
eller? Så tror jag det fungerar. Jag kan inte allt och i 
ärlighetens namn bryr jag mig inte. Vad spelar det för 
roll?

Har ni kontrakt direkt med NCC?
– Ja, de betalar för arbetet och står för lägenheter i 

Rosengård. Vi står för verktyg, en bil och bensin. Jag 
köper mat till dem. Så generellt har arbetarna inget 
annat att tänka på än att jobba.

Vad betalar ni för löner?
– Våra grabbar får minimilöner. Men det blir mycket 

övertid. De som kommer hit är ju här för att jobba, har 
man rest från Polen vill man inte bara jobba åtta tim-
mar per dag. Det är ju inte vettigt att resa utomlands 
för att jobba och sedan endast jobba åtta timmar, det 
är inte så det fungerar i Europa. 

Så hur långa blir arbetsdagarna?
– Tolv timmar. Sex dagar i veckan.
Men ...
– Nej, du kan inte räkna på det sättet. Vi byter ut folk 

med jämna mellanrum. Efter att ha jobbat hårt så har 
de ledigt länge. Men på alla byggen jag har varit på i 
Sverige jobbar de som inte bor på orten längre än åtta 
timmar. Man hör ju historier om företag som vinner 
kontrakt och konkurrerar ut mig. En del respekterar 
avtalen, andra gör det inte, säger Zbigniew och snurrar 
fram och tillbaka på stolen.

– Hur man ska kunna kolla det vet jag inte. I Europa 
bryr sig ingen, kanske i Skandinavien. Men ta min dator, 
hur många timmar har en kines jobbat med den? Vill 
man ha åttatimmarsdagar och respektera mänskliga 
rättigheter då ska man sluta köpa saker tillverkade i 
Kina, säger han och lutar sig fram och frågar: vet du hur 
det fungerar i Sverige, har myndigheterna rätt att fråga 
vad mina arbetare tjänar? 

Nja, det regleras ju i kollektivavtalen mellan par-
terna.

–  Situationen är nog under kontroll men jag bryr mig 
inte. Jag kommer nog aldrig mer tillbaka till Sverige. Det 
är hur som helst inget paradis. Alla talar om jämställd-
het men i slutändan försöker alla länder skydda sina 
arbetare. Men det är klart våra jobbare i Polen gillar inte 
heller när det kommer folk från Ukraina och jobbar för 
halva lönen heller.

Om en av dina arbetare vill gå med i facket är det 
okej för dig?

– De vill de inte, det kostar för mycket pengar. 
Fackföreningarna består av ”big bosses” som tar 
de stora pengarna. De litar inte på facket. De vill 
behålla sina pengar själva. Vi är med i Svenska 
Arbetsgivareföreningen, det räcker. Ta bara en sak som 
avgiften, vad kostar det att vara med i facket?

Beror på, men tusen kronor i månaden med a-kas-
san...

– Och för det får man vad? Om jag jobbar i Sverige 
fem månader varför ska jag betala 5 000 kronor till 
facket? Mina arbetare vet att om företaget är starkt 
kommer de att tjäna på det och få fler jobb framöver. 
Det är det viktiga, säger direktör Zbigniew Wolf och 
reser sig ur stolen, sätter på sig den vita hjälmen och 
går ut från kontoret för att hämta upp en arbetare till 
det här reportaget.

>
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»Sverige är ett så speciellt land ni 
anar inte. 90 procent är ju med i 
facket. Varför det är så kan jag fan i 
mig inte begripa. Men vi har överlevt 
alla dessa fackförbund.«
Zbigniew Wolf , direktör för den polska firman montosal.
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NCC:s platschef Lars-Åke Sjöqvist passar då på att 
sticka in huvudet på Montosals kontor.

Det är ett mäktigt bygge.
– Ja du skulle ha varit här när vi göt, fan alltså vilka 

formar, vilken produktion. Vi göt 8 000 kubik i måna-
den och hade en omsättning på 3,5 miljoner om dagen. 
Det är det största bygget jag har varit på.

Hade du polacker anställda då också?
– Ja vi hade väl 200. Jag hade åtta i min grupp, det 

gick det med. Jag hade tur, flera i mitt gäng kunde 
engelska. Men mentaliteten är annorlunda, man måste 
vara med och styra mycket. Svensk arbetskraft är mer 
frigjord, utländsk arbetskraft har en större hierarki.

Var kostar Montosal dig?
– Vi har inget anställningsförhållande med gubbarna. 

Vi betalar Montosal timpenning och sedan betalar 
de gubbarna. Men så ärlig måste man vara att man 
tjänar inte pengar på det. Jag betalar Montosal 371 
kronor i timmen per gubbe. En svensk firma betalar 
jag 345. Det blir inte billigare, hinner platschefen Lars-
Åke Sjöqvist säga innan Zbigniew Wolf är tillbaka med 
Jozef Sokolowski i släptåg. 

Han är i Sverige för tredje gången. Hemma i Kwidzyn 
har han fru och fem döttrar mellan 5 och 23 år. 

– Mindre arbetskraft, mer maskiner, så beskriver 
Jozef skillnaden mot att jobba i Polen. I Malmö bor han 
bor i en etta i Rosengård tillsammans med en annan 
byggnadsarbetare. Han jobbar sex tolvtimmarspass i 
veckan.

Och lönen?
– 40 polska zloty (97 kronor). 
– Det är netto alltså, och du får lägga på 35 procent 

skatt på det flikar direktör Zbigniew Wolf in. 135 svens-
ka kronor blir det. Det är vad vi kommit överens om 
med facket. Sedan får du lägga till mat också. Jag köper 
mat till dem, polska specialiteér, som er surströmming 
ungefär, varor man kan hitta i Rosengård. 

Tillbaka på Byggnads kontor i Malmö är ordförande  
Roland Ljungdell irriterad. 

Han skulle nyligen ha varit i Arbetsdomstolen. Men 
efter ett och ett halvt år av lokala och centrala för-
handlingar sa arbetsgivarorganisationen att Byggnads 
hade förhandlat med fel företag. Byggnads hade för-
handlat med ”Rimec Ltd” istället för ”Rimec Group” 
där arbetaren var anställd av dotterföretaget ”Rimec 
Construction.”

– Man blir så trött och less. Det känns jävligt makt-
löst när det går till på det här sättet.

Roland Ljungdell menar inte att upphandlingen vid 
Citytunneln har brutit mot lagen. Problemet är snara-
re att de har tillämpat lagen, det vill säga EU:s regler, 
på ett sätt som leder till lönedumpning. 

– Men det är otroligt svårt att leda saker i bevis 
eftersom ingen vågar träda fram i slutändan. Jag tror 
att lönerna har varit lägre men jag har inga belägg för 
att det har varit extremt låga löner vid Citytunneln, 
säger han. 

Tolkprojektet
n n Frågan om tolkning har 
visar sig vara en nyckelfaktor 
för att få reda på de utländska 
byggnadsarbetarnas villkor. Så 
för att komma i kontakt med 
de utländska arbetarna starta-
de Byggnads Malmöavdelning 
2004 ett tolkprojekt som sedan 
dess har gett mycket infor-
mation.

>

70
n n procent av 1 100 sys-
selsatta vid CityTunneln 
var i januari 2008 utländsk 
arbetskraft. Orsaken enligt 
NCC är inte bara brist på 
arbetskraft som gör att man 
måste rekrytera utomlands 
utan även brist på specialist-
kompetens.”Citytunneln är ett 
projekt som aldrig skulle gå 
att genomföra utan utländska 
entreprenörer och arbetskraft.”


