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Ett arbetsliv tar slut 
   Efter femton år som byggnadsarbetare tog det slut. Det var ryggen. En 

arbetsskada. Sjukskrivningen blev en mörk period i livet. Efter två år på rygg i 

vardagsrummets soffa med fysisk och psykisk smärta klev 

ArbetsMarknadsFörsäkringar in för en rehabiliteringsutredning. Under tre dagar 

på AMF skulle en ny framtid stakas ut. Arbetsprover, psykologtester, 

psykologsamtal och en undrande arbetsvägledare: 

   – Och vad vill du jobba med? 

   Efter att ha belönats med stipendium på Poppius Journalistskola ett par år 

tidigare fanns en önskan om att pröva den journalistiska banan, men 

arbetsvägledaren klargjorde, att han knappast kunde hjälpa till och föreslog i 

stället ett arbete där AMF kunde få fram en praktikplats. Men kunde en 

anställning på någon tidning ordnas för egen hand, så var det OK. 

   AMF hade även synpunkter på att mina tidigare utbildningar som 

byggnadsingenjör eller socionom borde utnyttjas på lämpligt sätt. Det var inte 

någon högkonjunktur i byggbranschen och någon praktikplats kunde inte skakas 

fram, men inom socialsvängen fanns det möjligheter. Jag förtydligade mina 

ryggbesvär med smärta och svårigheten att ta hand om andras problem, när jag 

var i behov av hjälp med mina egna. 

   Det blev åtta månader på Aftonbladets personaltidning, "Det Interna 

Aftonbladet", i de anrika Klarakvarteren. Nya arbetslokaler för tidningen 

byggdes vid Globen och jag gjorde några besök för att titta på bygget och miljön 

på den blivande arbetsplatsen. Dagar ägnades åt att inspektera och granska 

husets labyrinter och ventilationstrummornas ljuddämpande 

mineralullsisolering. Det visade sig att luftväxlingen inte hade anpassats för 

framtida personalstyrka. Efter kontakt med experter på ventilation och 

genomgång av olika ventilationssystem stod det klart att luftkvaliteten skulle bli 

usel för journalisterna i huset.  

   Jag snickrade ihop ett par artiklar till personaltidningen och rubriken: "Ingen 

kommer att dö av syrebrist, men luftflödet blir dåligt", resulterade i förändringar 

av ventilationen och arbetsplatsens utformning. Med artiklarna kom insikten att; 

avslöja gärna missförhållanden, men inte där du arbetar. Devisen vid denna 

tidpunkt: "Aftonbladet, om sanningen ska fram" gällde således inte för 

Aftonbladet som arbetsplats.  

   Drömmen om en fortsättning på den journalistiska banan falnade, men med 

viss kunskap om skrivandet kombinerat med praktisk erfarenhet från 

husbyggande och en utbildning till byggnadsingenjör passade det nya arbetet bra 

som teknisk informatör på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, en 

sammanslutning för landets kommunala bostadsföretag. 

   Så kallade "sjuka hus", där de boende får hälsobesvär, hade drabbat många 

kommunala bostadsföretag. Arbetsuppgifterna på SABO var av fri natur och 

mitt intresse för sjuka hus blev en naturlig ingång i det nya arbetet. Jag 

reviderade en äldre informationsbroschyr om flytspackel. Det innebar att jag 
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samlade in fakta och intervjuade landets experter inom området. Den nya 

informationen om flytspackel blev också till några artiklar i SABO:s tidning 

Bofast, men av oförklarad anledning misshagade artiklarna någon. Och någon 

hade talat. Min chef Leif Burman framförde ett hot: 

   – Skriver du en rad till om flytspackel så får du sparken!    

   Som nyanställd informatör och utan kunskap om rådande förhållanden trodde 

jag arbetsuppgiften var att belysa frågor som var angelägna för de kommunala 

medlemsföretagen i den stora organisationen.   

   Det fanns ett spirande intresse för miljön i samhället. Frågor som ekologi, 

tillgångar, resurser, balans, kemiska tillsatser i mat, kemiska föroreningar i 

inomhusluften med astma och allergier som följd gjorde sig allt mer påminda i 

det samhälle där tekniken var så snabb att myndigheter, politiker och forskare 

ständigt var på efterkälken. 

   Den erkänt dåliga inomhusmiljön i nybyggda hus var en nisch som låg nära 

mitt hjärta. Nära hemvistet låg också Dalen, det bostadsområde som drabbats av 

den största miljöskandalen i landets historia inom husbyggandet. Det sades vara 

ett byggtekniskt problem med flytspackel och som gammal snickare hade det 

väckt mitt intresse. 

   Arbetsskadan och den tidigare sjukskrivningen hade inneburit en känsla av att 

vara utanför, med vissnande identitet och allt diffusare konturer av jaget. Före 

detta byggnadssnickare. Som snickare hade jag också erfarenheten av 

arbetslöshet. Det var ingenting att sträva efter och efter chefens order om, att 

inte skriva några fler artiklar rättade jag in mig i ledet. Ett arbete är ett arbete 

och själva ryggraden för en identitet och välbefinnande. 

   Helt utan förvarning fann jag mig själv knackande på dörren till utanförskapet. 

Vad hade jag gjort? Vems cirklar var rubbade? Vem hade jag trampat på tårna? 

Frågorna var fler än svaren, men funderingarna skingrades då jag blev inkallad 

till vice VD:n tillsammans med Leif Burman. De hade läst 

informationsbroschyren om flytspackel och artiklarna, som var en biprodukt av 

broschyren. De ifrågasatte det jag skrivit om den nya tidens byggmaterial. Jag 

hänvisade till väl kända experter på KTH, Chalmers och Statens 

Provningsanstalt. Vad de förmedlat var på intet sätt eget tyckande eller tänkande 

utan byggde på forskningsresultat. Ändå stod det klart att mina chefer ansåg att 

svängarna hade tagits ut och var för vida. Åsikten var att detta inte hade sin 

rättmätiga plats i Bofast eller någon annan tidning.  

   Det var Esbjörn Olsson, VD på Svenska Bostäder, tillika före detta VD på 

SABO, som hade ringt min chef Leif Burman och chefredaktören på SABO:s 

tidning Bofast. Esbjörn Olsson hade påpekat det olämpliga med skriverier om 

flytspackel eftersom de kunde leda tanken till Svenska Bostäders fastigheter i 

Dalen. Där hade saneringen i utvalda lägenheter just påbörjats och 

uppmärksamheten var ytterst opassande för landets största kommunala 

bostadsföretag och kanske för hans egen del. Det skulle lite längre fram i tiden 
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visa sig att Esbjörn Olssons ekonomiska transaktioner inom bolaget var av 

mycket tvivelaktig karaktär och skulle få honom på fall.  

   Jag var ingalunda först på arenan inom SABO när det gällde flytspackel. En 

anställd byggnadstekniker hade några år tidigare dristat sig att uttala sig om 

flytspacklets negativa effekter på inomhusmiljön och de boendes hälsa. Det hade 

blivit ett rabalder utan like och byggbranschens företrädare hade sprungit i 

korridorerna på bostadsdepartementet för att lobba och gjuta olja över de ringar 

av sanning som spridit sig på vattnet. 

   SABO hade lärt sig läxan, flytspackel var explosivt. Därför företogs en mindre 

omorganisation som innebar att jag tämligen omgående flyttades över till 

informationsavdelningen. Omorganisationen var inte av den omvälvande sorten. 

Den enda synliga skillnaden var just den, att jag som enda person lyftes ut från 

den tekniska avdelningen för att sköta andra uppgifter. I mina nya 

arbetsuppgifter ingick inte att skriva artiklar, däremot fick jag förmånen att fota 

bilder för att illustrera andras ord och verk.  

   Ulf Mohlander, som jobbade på Miljöförvaltningen i Stockholm, kom med det 

goda förslaget att jag borde söka det utannonserade arbetet som 

hälsoskyddsinspektör. Förvaltningen hade fått i uppdrag av Kommunstyrelsen 

att ta sig an frågan med sjuka hus. Det innebar att omfattningen skulle 

inventeras, orsaken till problem med fukt under golvmattorna och tillsatser i 

flytspackel klargöras samt alternativa saneringsåtgärder presenteras.  

   Ingenjörstiteln och kunskaper från byggbranschen borde vara en perfekt 

bakgrund för att ta sig an hälsoskyddsfrågorna. Ytterligare en merit fanns i en 

akademisk examen som socionom med förvaltningskunskap.  

   Jag skickade in en ansökan med meritförteckning och efter sex månader med 

upprepade påstötningar till hälsoskyddschefen Nils Alesund kallades jag till 

anställningsintervju med byråchefen Ulla Palmquist och intendent Isabel 

Drakenmark. Ulla Palmquist berättade Miljöförvaltningens historia, dess 

organisation och hur arbetet med myndighetsutövning fungerade. 

   Intervjun utgick från de handlingar som skickats in, där bakgrunden som 

byggnadsarbetare och arbetsledare bekräftades. Efter det hade arbetslivet fortsatt 

med socialt arbete på fritidshem, barnhem och ungdomsgård för att avbrytas av 

studier på Socialhögskolan med påföljande arbete som kurator inom 

skolvärlden. 

   Efter tio år i Socialsvängen gick klassresan åter till byggsvängen som 

byggnadssnickare under tio år. Livet summerades och presenterades. 

Ryggbesvär. Sjukskrivning. Aftonbladet och SABO med en del artiklar om 

sjuka hus och ventilation i tidningen Bofast samt mitt "PM om flytspackel" som 

lagts till de övriga ansökningshandlingarna. 

   Jag förhörde mig om förvaltningens externa arbete, men några kontakter hade 

inte knutits med institutioner eller konsulter utanför huset. Isabel Drakenmark 

var den som arbetade med sjuka hus och hon förde ordet, hade synpunkter och 

ställde frågor. Hennes kunskaper och erfarenhet var sparsamma och begränsade 
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sig till den knappa information som stod att finna i dagspressen, men hon 

lyckades ändå förmedla synpunkter som stod i strid med rådande kunskap. Jag 

påbörjade ett svaromål mot hennes påstående, men bet mig i tungan. Mitt stora 

problem i livet var att jag oftast sa det jag tänkte, men det var opassande när mitt 

mål var att få jobba med de sjuka husen. Jag lyckades verbalt svänga mig 

tillbaka ur den återvändsgränd jag hamnat i och klarade ansiktet.  

   Att intervjun gått hyfsat förstod jag då Isabel Drakenmark ansåg att mina 

kunskaper kunde vara förvaltningen till nytta och mitt krav om samma lön som 

på SABO, ansågs som rimligt. Beslut togs på sittande stol att anställningen 

kunde påbörjas. Jag gick från intervjun med lätta steg, nöjd med att återigen få 

arbeta med de sjuka husen. Inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att det 

muntliga avtal som slutits vid intervjun skulle vara föremål för prövning i 

Arbetsdomstolen nio år senare. 

   Uppsägningen från SABO klarades av samma vecka. Allt andades frid och 

fröjd tills personalchefen på Miljöförvaltningen Annica Gidlund-Darin ringde 

upp och förklarade att den överenskomna lönen skulle sänkas med 500 kronor. 

Jag motsatte mig en förändring och förklarade att jag förutsatte att lönen skulle 

utbetalas efter den uppgjorda överenskommelsen.  

   När jag senare lyfte den första lönen visade det sig att Annica Gidlund på eget 

bevåg bestämt den lägre lönen. Vad gör man som nyanställd? Man tar definitivt 

inte kontakt med facket och börjar bråka, utan biter i det sura äpplet. Det var ett 

nytt arbete. Det var sommar och sol. Det var nya arbetskamrater, där det visade 

sig att jag inte var ensam om att ha råkat ut för samma märkliga företeelse med 

sänkt lön. Jag var på intet sätt särbehandlad. Det var Miljöförvaltningens sätt att 

välkomna de nyanställda. Den lön som bestämts vid anställningsintervjun ansågs 

av personalchefen Annika Gidlund-Darin vara för hög och genom att lönen 

sänktes samt bryta en överenskommelse och kränka de nyanställda redan från 

början visade man var skåpet skulle stå.  

   Mina kunskaper inom hälsoskyddsarbetet var bristfälliga och jag följde mina 

kollegor ut på inspektioner för att skolas till myndighetsperson. Ärendena var av 

skiftande karaktär och klagomålen gällde bland annat soplukter i trapphus, 

ventilationsproblem, grannar som störde nattetid, fukt och mögelskador.  

   Introduktionen var kort och tämligen omgående kastades jag ut i mitt nya 

arbete med sjuka hus. Det var ett inomhusmiljöproblem, som från början blev 

känt som dagissjuka och kontorssjuka för att senare benämnas sjuka hus. 

Hälsoproblemet hade uppmärksammats av politikerna som tillsatte en kommitté 

för att utreda frågor kring astma, allergier och överkänslighet. Resultatet 

presenterades i Allergiutredningen 1989, som konstaterade en alarmerande 

ökning av allergier och överkänslighet bland barn och ungdomar, problem som 

hade ett samband med inomhusmiljön. Forskningen hade också visat att barn var 

betydligt känsligare för luftföroreningar och att de reagerade tidigare än vuxna 

på den dåliga miljön. 
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   Det vanliga var att klagomålen över den dåliga inomhusmiljön och 

hälsobesvären framfördes på telefon. Var det så att klagomålen också påpekats 

för fastighetsägaren som vägrade att undersöka och åtgärda problemen 

skickades vanligen ett brev från förvaltningen med en uppmaning om åtgärder 

och hänvisning till gällande Hälsoskyddslag. Om fastighetsägaren fortfarande 

inte åtgärdade olägenheten gjordes en inspektion med mätningar och 

undersökningar. Därefter påbörjades en långdragen process med skrivelser och 

krav till fastighetsägaren. Mina kunskaper om sjuka hus var också begränsade 

och på förvaltningen fanns ingen hjälp att få. Kunskapen fick jag söka från 

landets experter och med tiden utvecklade jag arbetsmetoder och mätningar som 

anpassades efter lagstiftningens krav.   

   I början på 90-talet var personliga datorer en sällsynt företeelse inom 

kommunen. Skrivelser från myndigheten skrevs för hand för att överlämnas till 

sekreteraren, som i sin tur renskrev handlingen på en elektrisk skrivmaskin för 

att sedan skicka dem vidare till fastighetsägarna. 

Innehållet var baserat på lagstiftningen, kort till omfånget, med uppmaningar till 

fastighetsägarna om vad som skulle utföras för att avhjälpa den sanitära 

olägenheten. Det var ingen större konst att författa dessa handlingar. Det fanns 

ett antal kopior på tidigare skrivelser, som avhandlade olika problem. Det var 

bara att klippa och klistra efter vad som konstaterats vid inspektioner av 

lägenheter och daghem. Vad som slog mig starkast var de precisa och klara 

uppmaningar som delgavs fastighetsägarna om vilka sanktioner som de hade att 

vänta sig om uppmaningarna inte följdes. Mest förvånade Annika Lindmark, en 

grå, liten tunn person, som hade författat några av dessa skrivelser. I sitt dagliga 

arbetsliv var hon utanför den sociala gemenskapen och gav intryck av att vara 

förtryckt. Vid kaffebordet en flyende blick och en stämma knappt hörd genom 

det sorl som hörde kaffedrickandet till.  

   Kafferasten var något alldeles särskilt på denna arbetsplats. Aldrig tidigare 

hade jag varit med om att chefen upphöjt kaffedrickandet till en helig stund inför 

dagens arbete. Det förklarade också den omsorg som byråchefen Nils Alesund 

lade ner på att förvissa sig om att den som hade ansvaret för kaffekoket också 

klarade sin uppgift till utsatt tid. Till hans hjälp var sekreteraren utsedd eftersom 

han som chef emellanåt hade andra viktigare uppgifter att sköta.   

   I arbetet som byggjobbare stod lönen i proportion till det utförda arbetet. På 

Miljöförvaltningen sågs kafferasten som en löneförmån med den positiva 

effekten att ge den kommunalanställde ytterligare kraft och inspiration att ta itu 

med det dagliga arbetet. Och ju längre kafferast, desto mer kraft kunde läggas på 

dagens resterande arbete. En filosofi som ingen på något sätt hade något att 

invända mot. Den sociala gemenskapen hade också sitt värde. 

   Den resterande delen av dagen bestod inte enbart av arbete. Där fanns också 

en stund för lunch. Av någon anledning hade lunchrasten bestämts till en 

halvtimme. Om detta skett i samförstånd mellan det fackliga organet och 

arbetsledning var svårt att utröna för en nyanställd. Det var inte något som 
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någon över huvud taget ville diskutera, eftersom en förändring bara kunde ske 

till det sämre. Chefen som var behäftad med en viss rondör, inte av kakor allena, 

hade ännu en andlig stund under dagen, vilken inföll just under lunchen. Med 

hans förståelse för det lugn som matstunden fodrade och över den vikt som 

denna process hade för själens jämvikt, så var han inte den som jäktade iväg sina 

undersåtar till skrivbordet. Åtminstone inte innan maten fått smälta och det 

sedvanliga koffeinet som kroppen så väl var i behov av hade druckits. Jag hade 

vissa problem att inordna mig i de nya rutinerna och tyckte att den icke 

arbetande tiden i form av kafferaster och utdragna luncher tog en allt för stor del 

av arbetstiden.  

   Som ny på arbetsplatsen antog jag att eventuell kritik av rådande rutiner runt 

de förmånliga rasterna knappast skulle falla i god jord. Det fanns inte heller 

något forum för att ta upp den typen av diskussioner. Det enda möte som 

existerade under ordnade förhållanden där avdelningen var samlad var det så 

kallade byråmötet.  

   Det var avsett för att byråchefen skulle informera om den verksamhet, som 

sköttes över huvudet på oss inspektörer. Dessa sammankomster skulle samtliga 

medarbetare sitta av och de var avpassade att sluta vid lunch. Mötets avslut blev 

till en upprepad procedur med slutorden:  

   – Om det inte är några fler frågor kan mötet avslutas för lunch. 

   Efter dessa väl avvägda ord var samtliga mötesdeltagare införstådda med att 

ytterligare frågor var att betrakta som obstruktion och mötet avslutades.  

   Att olika arbetsplatser hade så olika syn på arbete kontra raster hade jag inte i 

min vildaste fantasi kunnat ana, men förstod att det fanns världar som jag 

tidigare inte besökt. Kanske skulle tiden anpassa mina värderingar till den 

kommunala världen och ge dem en ny dimension. Som nyanställd borde jag vara 

lyhörd för nytänkande och inte ifrågasätta de raster då jag inte fanns anträffbar 

för kommunens invånare, som jag ju var satt att tjäna.                 

   Miljöförvaltningen stod inför det faktum att hela arbetsplatsen skulle flytta till 

en ny kontorsbyggnad som var skapad och anpassad för Myndighetens 

verksamhet. Byggnaden var under uppförande och inflyttningen skulle ske inom 

ett år från det att bygget påbörjats. Det var tidens dilemma att produktionen av 

nya byggnader var mer anpassad till ekonomi med spikade tidsplaner än den tid 

det tog för golvkonstruktioner av betong att torka så att sjuka hus-problem inte 

skulle uppstå.  

   Under hösten hade jag tittat in för att följa byggandet. Det var för mig en van 

atmosfär där jag kände mig hemma och det var ett rent nöje att bevista en 

arbetsplats full av aktivitet, liv, rörelse, nit, flit, slit och släp. Dofter av nygjuten 

betong. Dammet från slipmaskiner. Den råkalla fukten. Bilmaskinens ettriga 

ihåliga ljud dundrande genom betongstommarna i de nakna halvskumma 

lokalerna och slumrande minnen av gamla arbetsmiljöer vaknade till liv. 

   Efter att besökt bygget några gånger började en stilla undran väckas. Hur 

skulle inomhusmiljön bli i detta hus? Golven hade redan börjat beläggas med 
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flytspackel. Det var höst och det regnade in på ett flertal ställen. Det såg inte bra 

ut och jag skissade på ett uppföljande projekt för att kontrollera byggandet 

utifrån mina kunskaper om fukt i golv kombinerat med olika byggmaterial och 

flytspackel. 

   Enligt lagstiftningen ingick det i våra arbetsuppgifter att förhindra sanitära 

olägenheter att uppkomma. Jag förhörde mig med byråchef Nils Alesund, som 

tyckte att det var en god idé att följa upp byggandet efter hälsoskyddslagen. Det 

skulle kunna ge hälsoskyddsinspektörerna en god kännedom om den egna 

byggnaden. Jag skrev ner en projektplan som skulle presenteras för 

byggledningen hos det kommunala bostadsföretaget HIBY, som var ägare till 

den blivande fastigheten. 

   Redan dagen efter att projektet presenterats för Miljöförvaltningens 

Ledningsgrupp kom Nils Alesund in på mitt tjänsterum och förklarade att det 

inte blev något av det tilltänkta projektet. Det var klart uttryckt från ledningens 

sida, att några fler inspektioner av den blivande arbetsplatsen inte godtogs och:  

- det är en order. Med denna klara order överlämnades även ett handskrivet brev 

från Leif Larsson som ingick i Ledningsgruppen.   

       

    1990-12-19 

Hej Nils! 

 

Vi har en från början klar rollfördelning mellan oss och HIBY. Vårt avtal 

reglerar utförande och kvalitet. Vi befinner oss också i ett känsligt läge bl.a. 

tidsmässigt. Därför ställer jag ej upp på att gå in enligt ert förslag.  

      

Jag har också talat med byggledarna som ställer sig klart avvisande. 

        

Hur vi agerar som myndighet lägger jag mig inte i. Jag tycker dock att också 

den vägen vore olämplig. 

 

Då frågan har en viss principiell räckvidd tar jag upp den i ledningsgruppen 

idag. 

 

 Hälsningar   Leif Larsson 

 

PS  Jag hör av mig 

 

   Jag läste brevet och begrundade mitt öde. Jag var alltså förbjuden att besöka 

min blivande arbetsplats. Ville ledningen inte förstå problematiken? Hade jag 

varit för luddig i konturen med mitt projekt eller hade det blivit alltför tydligt? 

Efter ett par dagars funderade skrev jag ett brev till Ledningsgruppen, där jag 

tydliggjorde vad som skulle kunna bli ett problem. 
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TILL LEDNINGSGRUPPEN 

Ledningsgruppen har diskuterat det projekt jag lagt fram, som rör 

Miljöförvaltningens nya hus i kv. Siktet. Genom information via Nils Alesund är 

det en order från Ledningsgruppen att jag inte skall genomföra detta projekt, 

med motiveringen att det kan innebära försenat inflyttningsdatum för 

Miljöförvaltningen. 

   Då den projektbeskrivning som presenterats för Ledningsgruppen den 

19.12.1990 är både otydlig och inte förklarar vare sig syfte eller bakgrund till 

det tänkta projektet vill jag förtydliga det hela. 

   Under ett halvt år av min tidigare anställning på SABO hade jag som 

arbetsuppgift att utreda flytspacklets användning, dess egenskaper och dess 

medverkan till att skapa "sjuka hus". I detta arbete ingick även åtskilliga besök i 

Dalens bostadsområde för att på plats ta del av saneringsarbetet. I korthet 

innebar saneringen där, att det gamla flytspacklet bilades bort och ett nytt 

flytspackel lades in. 

   På Statens Provningsanstalt anordnade Byggforskningsrådet ett 

Golvseminarium den 17 maj 1989. I panelen fanns den Expertgrupp för Dalen, 

som tillsatts på initiativ av Bostadsdepartementet. 

   Vid detta möte ifrågasatte jag: "hur kan det komma sig att man sanerar det 

flytspackeldrabbade bostadsområdet i Dalen på ett sådant sätt, att det är stor 

risk för att det även i fortsättningen skall betraktas som sjuka hus". 

   Idag vet vi att saneringen inte lyckats på det sätt, som var förväntat och den 

Expertgrupp som deltagit i Dalen har skickat in sin avskedsansökan till 

Bostadsdepartementet. 

   Under de senaste månaderna har jag vid fem tillfällen besökt vår blivande 

arbetsplats och vid dessa tillfällen också tittat på de arbetsmoment samt yttre 

omständigheter som är viktiga under byggnadsskedet. De mätningar jag utfört 

är kontroll av flytspackelskiktets tjocklek, inomhusluftens temperatur och 

torktider före mattläggning. Jag har också konstaterat vattenskador och 

vattenläckage genom fasader, dörrar och fönster. 

   Det jag idag ifrågasätter är byggets framåtskridande. Tyvärr är det så att det 

finns tydliga likheter med detta nybygge och de saneringsmetoder som används i 

Dalen. Med denna kunskap ser jag att det finns risk för att  

Miljöförvaltningens nya byggnad kommer att klassas som "sjukt hus" redan till 

inflyttningen. 

   Med utgångspunkt från detta har "projektet", som bifogas, utformats. Genom 

att få svar på projektets frågor kan det utläsas om Boverkets nybyggnadsregler 

och föreskrifter gällande byggnadsmaterial har följts. Fukt i kombination med 

flytspackel är idag vårt största hälsoproblem med resultat att hela 

bostadsområden måste saneras. Som exempel kan nämnas Dalen, Ekensberg 

och Rissne. Det finns inga genvägar till att bygga sunda hus. Det är till och med 

på det sättet att de regler och föreskrifter som gäller skulle behöva skärpas. 
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   Vid Leif Larssons kontakt med byggledarna har jag förstått att: "byggledarna 

ställer sig klart avvisande till att ge information som avser fukt i golv". 

   Enligt hälsoskyddslagen ingår det i våra arbetsuppgifter att hindra uppkomst 

av sanitär olägenhet. Jag ber därför Ledningsgruppen att åter ta upp en 

diskussion hur Miljöförvaltningen kommer att lösa problemet med evakuering 

av personal om det visar sig att den nya byggnaden är en sanitär olägenhet.

   

   Leif K.  
 

   Brevet hade ingen synbar inverkan på ledningsgruppen som bestod av 

förvaltningens chefer samt jurist och stadsläkaren. Nils Alesund påpekade några 

dagar senare det olämpliga att skicka skrivelsen till ledningsgruppen. På mitt 

eget naiva sätt hade jag bara velat förklara problemet för dem och påpeka att de 

hade ett visst ansvar för arbetsmiljön och dessutom borde skaffa en strategi om 

det otänkbara ändå kunde bli verkligt. Förhoppningen var att någon av cheferna 

skulle ha en undran eller åtminstone säga att de tagit del av vad jag skrivit.   

   Några arbetsuppgifter kring sjuka hus på förvaltningen hade tidigare inte 

existerat. Det var något som bostadsföretagen själva skötte. Eftersom det 

saknades arbetsrutiner och policy inom detta område arbetade jag på efter eget 

huvud och bästa förmåga.  

   Isabel Drakenmark hade genom åren förvaltat ett 60-tal hälsoärenden från 

Dalen som anmälts till förvaltningen. Ingen tjänsteman hade varit på plats för att 

undersöka problemen. Än mindre träffat de klagande, vilket kanske inte var så 

konstigt, eftersom Miljöförvaltningens tidigare stadsläkare, Jan Hermansson, 

hade kallat klagande hyresgäster för hypokondriker. Resultatet från hans 

undersökning, som presenterades för Svenska Bostäders ledning och 500 

hyresgäster, var att det inte fanns något samband mellan allergier och 

bostadsmiljön i Enskededalen. Hyresgästföreningens Anita Andersson-Stenfors 

kommenterade i sin rapport 1991:  

   Även om kunskaperna om sjuka hus vid den här tiden var okända, så är det 

ändå anmärkningsvärt att stadsläkaren inte kunde se något samband mellan 

husen och människors hälsoproblem. Att en myndighet över huvud taget 

avfärdar människors upplevelser som något slags "nonsens" är skrämmande.      

   Dalenärenden överläts pö om pö på mig och i samma veva kom Carl-Gustaf 

Bornehags rapport från Statens Provningsanstalt, som visade att den påbörjade 

saneringen i Dalen misslyckats. Miljöförvaltningens nya stadsläkare var av 

annan åsikt än Statens Provningsanstalt och det tycktes som det var en pinsam 

upptäckt, eftersom ledamöter från förvaltningen funnits med i olika 

referensgrupper vid tidigare utvärderingar av saneringen.  

   Byråchefen Nils Alesund hade med snirkliga formuleringar försökt få mig att 

förstå, att jag kanske inte var tvungen att sköta mitt arbete på det sätt som lagen 

föreskrev. Det här var ju ett nytt oprövat arbetsområde där stor osäkerhet rådde. 

Man kunde inte så noga veta och så vidare. Dessutom var ju saneringar oerhört 
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kostsamma. I det läget förstod jag vad som förväntades av mig och att en 

tjänsteman inte skulle ställas till svars för att han liksom vilade på sina 

arbetsuppgifter, istället för att agera som myndighetsperson och så som 

lagstiftningen föreskrev. 

   Vid ett passande tillfälle tog jag upp frågan med Nils Alesund. Var det hans 

mening att ärendet Dalen inte skulle utredas, utan i stället läggas till 

handlingarna? Den magstarka frågan kunde Alesund i egenskap av chef endast 

besvara med, att ärendet inte skulle avslutas. Det fanns ju rapporter och 

handlingar som i framtiden kunde vara av stort intresse. 

   Med detta dubbelbottnade svar var det uppenbart att det inte var tid att lyfta 

fram undangömda rapporter och handlingar ur mörkret. Jag belades inte med 

något arbetsförbud, men underförstått förväntades jag vara passiv som 

handläggare, med det motsägesfulla tillägget att självklart skulle lagstiftningen 

följas. 

   Ett daghem som sanerats i Dalen skulle åter öppnas, men oroliga föräldrar 

hörde av sig eftersom personalen inte kände till hur saneringen hade genomförts. 

Jag gjorde en inspektion och kunde konstatera att de uppmätta 

ammoniakvärdena överskreds tiofalt. Utifrån det oklara läget utfördes 

inspektioner på fyra daghem i Enskededalen. Trots att golven sanerats visade 

mätningarna ingen förbättring. Det var inte bara en chockerande upptäckt, det 

var en katastrof! Om dessa daghem var representativa för de åtgärder som 

utförts i bostadsområdet innebar det ytterligare en kostnad på 50 miljoner för att 

åtgärda det som redan var sanerat.  

   I en skrivelse till Förvaltningens sjuka hus-grupp, informerade jag om Statens 

Provningsanstalts forskningsrapport, de mätningar och undersökningar jag utfört 

som visade att de sanerade daghemmen var att betrakta som en sanitär 

olägenhet. Gruppen bestod bland annat av stadsläkaren och några chefer, men 

någon policy för förvaltningens arbete hade de inte tagit fram. Utifrån detta 

normlösa förhållande undrade jag om Miljöförvaltningen kunde ställa krav på att 

daghemmen sanerades så att de inte förblev en sanitär olägenhet. 

   Nils Alesund skrev själv ett svarsbrev från den interna sjuka hus-gruppen. Jag 

som handläggare fick inte själv ställa några krav på åtgärder, men vi hade ett 

ansvar att tala om för Svenska Bostäder att saneringen hade misslyckats.  

   Inte nog med det. Miljöförvaltningen hade även utfört radonmätningar i några 

fastigheter i bostadsområdet. Uppmätta värden i lägenheter och daghem var så 

höga, att det var en sanitär olägenhet. Men liksom alla andra undersökningar av 

Dalen skulle även radonmätningarna gömmas och glömmas långt bort från den 

offentliga insynen.   

   Inget av de undersökta daghemmen i Dalen klarade de krav som ställts på 

golvsaneringen. Vid intervju med de anställda visade det sig också att de hade 

hälsoproblem som de relaterade till arbetsplatsen. I en skrivelse till Svenska 

Bostäder beskrev jag problemen, men ställde inga krav eftersom det var 

förbjudet. Jag framförde endast önskemål om att informeras om vilka 
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saneringsmetoder som fortsättningsvis planerades. Något svar kom dock inte 

från Svenska Bostäder och jag skickade en påminnelse.  

   Fjorton dagar senare kom Nils Alesund in på mitt arbetsrum. Högröd i ansiktet 

och stressad: 

   – Vad håller du på med? Vad är det för brev med frågor du har skrivit till 

Svenska Bostäder?  

   Lätt oförstående över Alesunds ilskna attityd förtydligade jag mitt handlande 

med att han själv sagt att ärendet inte skulle läggas till handlingarna och att jag 

inte hade ställt några krav på åtgärder, utan endast att Miljöförvaltningen skulle 

informeras om det aktuella läget. 

   Det var helt uppenbart att jag gjort något opassande och det ansågs att jag inte 

hade befogenhet att agera på det sättet. Nils Alesund framförde att det fanns en 

sjuka hus-grupp i huset, som bestod av ledningen och det var den som var 

ansvarig för det aktuella ärendet. Detta var en nyhet för mig och helt plötsligt 

skulle jag inte vara ansvarig för Dalen trots att intendenten Isabel Drakenmark 

tilldelat mig dessa ärenden för handläggning. Nils Alesund förbjöd mig 

dessutom att göra ammoniakmätningar i fortsättningen. Detta var hårresande! 

Mätning av ammoniak var själva grunden för att kunna konstatera sjuka hus och 

detta förbjöd han mig att utföra.  

 

Glöm Dalen! 
   Redan samma dag blev jag inkallad till avdelningschefen Ulla Larssons 

tjänsterum. Även hon var ilsk, men vad jag gjort som var så fel var något diffust. 

Men en sak förstod jag och det var uppmaningen som följde: 

   – Inga mer brev skall skrivas. Lämna in alla handlingar som rör Dalen till 

byråchefen och Glöm Dalen!  

   Ovanpå uppmaningen kom så en order att i fortsättningen fick inga brev 

skrivas och skickas förrän de hade godkänts av närmsta chef. Jag var den ende 

inspektör på avdelningen som var förbjuden att självständigt skicka skrivelser. 

Här skulle allt myndighetsarbete kontrolleras av myndigheten själv. Kontrollen 

av Svenska Bostäder var av mindre vikt. Ulla Larsson hade fått nog av mina 

skrivelser till fastighetsägarna som tydligen blivit en belastning för henne. Jag 

undrade i tysthet över hur jag skulle kunna glömma Dalen, som låg ett stenkast 

från mitt hem. Varje morgon drog blicken ut genom sovrumsfönstret mot Dalen. 

Det var där som solen steg över hustaken. 

   Ärendet överlämnades till Isabel Drakenmark. Det tärde den själ som var 

engagerad i arbetet med Dalen att se hur någon bokstavligen satt på ärendet. Det 

var bara att intala sig, att det faktiska ansvaret inte längre vilade på mig. 

   Trots tillsägelsen att glömma det hela dristade jag mig till vid vissa tillfällen 

att undra och fråga hur det förhöll sig med Dalen. Information om Dalen, den 

pågående saneringen, provresultat och hyresgästernas synpunkter kom ändå till 

mig som på vingar från alla parter och naturligtvis var mina frågor till chefen av 

rent allmänt intresse.  
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   Byråchefen Nils Alesund slutade och istället kom Bengt Egerfors, som tidigare 

arbetat som avdelningschef. Eftersom han bara hade ett år kvar till den 

förestående pensioneringen hade han fått ett utredningsjobb vid den senaste 

omorganisationen, men på grund av den uppståndna vakansen kastades han 

återigen in i hetluften.  

   Jag berättade omständigheterna kring Dalen för Bengt Egerfors och förstod att 

även han tyckte det hela var märkligt. Genom påtryckningar från hans sida hölls 

ett möte med Svenska Bostäders områdeschef Jan Netterholm, Ulla Larsson och 

honom själv där jag också fick delta. Jag höll mig på min kant, sa inte så mycket 

utan lät Bengt föra min talan. Mycket av de viktiga frågorna kom i dagen men 

detaljerna blev fortfarande dolda i det dimmoln som Svenska Bostäders chef 

Netterholm lade ut. Vid detta tillfälle presenterades även några rapporter från 

Yrkesmedicin i Örebro, som utfört hälsoenkäter i bostadsområdet. Rapporterna 

över hälsoläget visade skrämmande resultat, men Ulla Larsson tog inte upp 

frågan. Efter mötet pratade jag med Bengt i korridoren när Ulla Larsson sakta 

närmade sig för att höra vad som diskuterades. Hon öppnade med:  

   – Du är så negativ, sa hon och syftade på min inställning till de uppgifter som 

Svenska Bostäder undanhållit förvaltningen.  

   Jag replikerade kort:  

   – Fick du svar av Netterholm hur illa det var ställt med daghemmen som jag 

inspekterat?  

   Hon sa att hon inte visste. Hon hade inte ens dristat sig att ställa frågan. De 

sanerade daghemmen var en katastrof och det hade jag tidigare påpekat för 

henne.  

   Var det negativt att ifrågasätta? Var det negativt att tro att motparten även vid 

detta tillfälle undanhöll och skönmålade verkligheten? Inte kunde det väl vara så 

att Netterholm, som var part i målet, var den person som förvaltningen skulle 

förlita sig på?  

   Några dagar senare kom tillfället och jag stannade Ulla Larsson mitt i 

korridorspringet med: 

   – Jag undrar över det du sa härom dagen, att jag var så negativ.  

   På det örat ville hon inte höra denna dag, utan formulerade snabbt om det till 

att jag var så misstänksam. Jag kunde inte köpa hennes omformulering och 

hävdade återigen vad jag hört tidigare, men öppnade för möjligheten att jag hört 

fel. Där stod vi som små barn och käbblade. Jag så korkad att jag tog upp frågan 

och hon så korkad att hon hittade på en ny nödlösning. 

   Dalen hade tagits ifrån mig, men det var flera ärenden som började rulla på 

mot sanering och jag hade fullt upp med arbete. Hälsobesvär och tekniska 

problem med golven konstaterades i HSB på Reimersholme, Familjebostäders 

köpcentrum Ringen på Söder, ett par Servicehus, Stockholmshems nybyggda 

bostäder i Södra Station, Statshypoteks fastigheter på Tjurbergsgatan och JM 

Byggs helt nybyggda hus i Hammarbyhöjden. På ett par år hade jag hittat sjuka 

bostadsområden och fastigheter som omfattade mer än tre tusen lägenheter. Att 
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sanera en lägenhet beräknades vid den tiden till runt 200.000 kronor. Det 

innebar en nätt summa om sammanlagt 600 miljoner kronor. 

   Trots de pengar som stod på spel vilade ett lugn över förvaltningen. Bengt 

Egerfors var kunnig och trygg i sitt jobb, men ändå blev jag förvånad när han 

tyckte att förvaltningen skulle ställa tuffare krav gentemot fastighetsägarna i 

mina skrivelser. Det var ett harmoniskt arbetsår med Bengt. Han var ett stöd för 

mig och det var verkligen något som behövdes. När han sedan slutade höll jag 

ett tacktal där dessa omdömen och min tacksamhet staplades på varandra. 

   En granne på gården hade drabbats av en hjärntumör. Hennes tolvåriga dotter 

Katrin hade flyttat hem till oss och helt plötsligt hade vi fyra barn i familjen. 

Vårt sovrum överläts till Katrin för att hon skulle få en egen vrå och vi flyttade 

in i vardagsrummet. I samband med tillskottet i vår familj opererade farsan bort 

ena lungan på Thoraxkliniken på Karolinska Sjukhuset. Han blev liggande ett 

tag och repade sig sakta men säkert. Under våren blev det konvalescenthemmet i 

Farsta där vi firade hans 75-årsdag. Jag tog med en liten flaska champagne och 

gott att äta. Det blev inte så mycket av vare sig ätande eller drickande, men han 

uppskattade att jag bröt mot konventionen och bjöd på lite starkt. Det blev några 

korta promenader ner till vattnet i vårvärmen innan det vände och blev 

utförsbacke. Han flyttades till Dalens sjukhus, blev sämre och tunnade ut. Inför 

den planerade semesterresan till Grekland med familjen, vår nya familjemedlem 

Katrin och familjen Johansson, funderade jag på att stå över och vara hemma för 

att finnas till hands vid farsans sjukbädd. 

   Jag frågade sjukpersonalen om han skulle överleva den planerade semestern 

och svaret blev att livet var outgrundligt. Undran varvades med tvivel. Skulle jag 

åka med på den semester jag så väl behövde efter senaste halvårets vedermödor?  

Jag förmedlade tvivlen till farsan och fick hans välsignelse att åka. Det lät inte 

på honom som om han hade tänkt att dö. 

   Efter halva tiden på ön Zakynthos fick jag besked om att hans liv tagit slut och 

han lämnade ett stort hål efter sig. Det var en molnfri, varm dag och solen 

brände liksom tårarna på kinden efter telefonsamtalet hem till svärföräldrarna. 

De berättade att de tänt ett ljus och varit tillsammans med honom.  

   Hans död fick mig att summera livet ur olika perspektiv. Som ende son fanns 

en fallen mantel att axla. Liksom prästen på begravningen var jag angelägen om 

att tankemässigt frammana de förtjänster han bidragit med i själva livet. De goda 

sidorna skulle förvaltas och föras vidare till de egna barnen. I det läget var det 

enkelt att glömma detaljerna som skulle ha fått glorian att skimra i allt annat än 

guld.  

   Jag jobbade med farsan på Elverket i Hässelby under de sista tonåren. Farsan 

som svetsare och jag som grovarbetarlärling. Varje dag under ett och ett halvt år 

satt vi vid samma matbord, åt den medhavda matlådan och delade vardagens 

händelser och trivialiteter med de andra. Jag var en lugn och sansad kille på väg 

in i vuxenlivet som sög i sig av gubbarnas visdom, levnadsberättelser och åsikter 

för att ruva på dem tills de så småningom blev något eget. Tankar och 
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funderingarna som ännu inte mognat till åsikter behöll jag för egen del. Nån 

kaxig individ var jag knappast. 

   Den försynta framtoningen fick också en av gubbarna vid matbordet att 

uttrycka sig över sonen: 

   – Hur kan det komma sig att du som e´ så snäll och trevlig, har en sån farsa 

som bråkar jämnt? 

   Vissa saker stannar kvar i minnet. Det skulle dröja ännu ett decennium innan 

jag förstod varför alla dessa gubbar på det kommunala Elverket i Värtan och 

Hässelby fick asbestos och dog en efter en. Det var när läkare gick ut i pressen 

och sa att "asbest är ofarligt" och "stoppa asbesthysterin" som även jag började 

få insyn i det politiska rävspel som styrde liv och död. Det var året innan 

asbesten förbjöds. 

   Farsan, som också var skyddsombud, hade verkat aktivt för att de höga 

skorstenarna som spydde ut röken från Elverket skulle förses med el-filter för att 

på detta sätt rena avgaserna och minska sotet som föll över husen i Hässelby 

Strand. Vid fikabordet förlöjligades verksledningens “kontroll” av utsläppen 

från skorstenarna som gjordes via flygplan. Gubbarna som också hade koll på 

helheten berättade hur utsläppen från skorstenarna ströps när kontrollen skulle 

göras från flygplan, som startade från Bromma flygfält.  

   Likaså var det med kolaskan från “Verket” som lastades på pråmar för att 

tömmas i Saltsjön utanför Slussen. Men så blev det inte, utan askan dumpades i 

Mälaren utanför Stadshuset. När tidningarna fick nys om saken blev det stor 

kalabalik och de som vågade uttala sig om ledningens utsläpp blev alla dragna 

över en kam. Ansvariga framhärdade att osanningen var de klagandes ledstjärna 

och att de skadade samhället. De första miljökämparna stämplades som 

kommunister och betraktades som en samhällsfara. Det är mycket möjligt att 

flera av dessa gubbar var kommunister, men där fanns också socialdemokrater, 

som genom sitt handlande betraktades som pest. Vem tänkte på miljön i en tid 

av framåtskridande där lönsamheten i samhället kunde speglas i var mans 

plånbok. 

   Farsan hade också härjat över den dödliga asbestosen som han dragit på sig. 

Det hade givit honom lite högre livränta vid förtidspensioneringen än de som 

inte stridit för sin rätt till ersättning. Samhällets ekonomiska framgång hade sitt 

pris och de betalade med sina förkortade liv.  

   Var det så det var? Så enkelt! Jag hade fortsatt på farsans inslagna bana utan 

att tidigare ha ägnat det en tanke. Det var detta tidiga miljöarbete som gjorde att 

vissa av farsans arbetskamrater och chefer betraktade honom som bråkig. Var 

det så, var det en ledstjärna så god som någon att följa.  

 

Politiker på dubbla stolar 

   Södra Stationsområdet med sina tretusen nybyggda lägenheter var det största 

bostadsområde i Stockholms innerstad som byggts i mannaminne. I kvarteret 

Svärdet som uppfördes 1987-1989 hade Stockholmshem byggt 541 lägenheter, 
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ett servicehus och ett kollektivhus. Redan 1990 kom det klagomål till 

Miljöförvaltningen från boende som klagade över hälsobesvär som de kopplade 

till boendet.  

   Som ensam handläggare för de sjuka husen stod jag länge och stampade i 

utredningsarbetet med Södra Station. Att de boende hade hälsobesvär stod klart, 

men svårigheter fanns att konstatera sanitär olägenhet, vilket var lagstiftningens 

sätt att benämna problemet. I tidigare sjuka hus-områden hade det varit 

kaseinhaltiga flytspackel med ammoniakgaser under golvmattorna. Genom en 

enkel mätning av ammoniak kunde den kemiska nedbrytningsprocessen i golvet 

konstateras, men vid mätningar i lägenheterna i Södra Station fanns ingen 

ammoniak. I detta läge fick jag pröva mig fram med nya metoder för att mäta 

den kemiska reaktion som fanns i golvkonstruktionen under golvmattorna. Min 

nya mätmetod visade sig att det var rena kemikaliebomben! Trots avsaknad av 

ammoniak fanns både 2-etylhexanol och n-butanol, som påvisade en 

nedbrytningsprocess av lim och golvmattor på grund av fukt i betonggolven. 

Sakta tog sig dessa kemikalier genom de täta linoleum- och plastgolven till 

inomhusluften som de boende andades.  

   Som informatör på SABO hade jag intervjuat Rolf Andersson, kemist på VBB 

VIAK i Malmö, om de nya flytspacklen utan kasein, vilket blev till en artikel i 

Bofast. Hans uppfattning var att dessa kunde innebära ännu större skada med 

hälsobesvär. De kemikalier som ersatte kasein hade samma egenskaper, men 

visade på mycket låga halter av ammoniak. Ammoniak var visserligen inte det 

enskilda ämne som de boende blev sjuka av, men där ammoniak fanns, där fanns 

också hälsoproblem.   

   Vad kunde detta innebära för de boende i Södra Station? Livslånga 

hälsobesvär och allergier? Forskning visade att vartannat barn och ungdom i 

sjuka hus drabbades av ögonirritationer, eksem, astma och allergi, symptom som 

de sedan riskerade att dras med resten av sitt liv. Tänk alla dessa föräldrar som 

trodde att deras barn var förkylda och hela tiden smittade varandra på dagis med 

förkylningar som bara gick runt. Hur många gånger genom åren hade jag inte 

hört denna visa. Trots medicinering blev barnen inte bättre. Ett tecken på att de 

reagerade på kemikalierna i inomhusluften?  

   Det som skrämde mig allt mer var alla de personer som betraktades som 

framstående konsulter och forskare, däribland läkare och byggtekniker. De var 

ju medvetna om det problemet och orsaken till det! Men trots det förblev de 

tysta. Det var samma visa som med asbestfrågan för tjugo år sedan.  

   Trots svårigheter på Miljöförvaltningen de första åren hade jag haft tur. Under 

den förra förvaltningschefen ledning var det helt otänkbart att driva ett större 

ärende mot ett kommunalt bostadsföretag. Däremot gick det bra att driva 

ärenden mot HSB. De föll inte in under det kommunala samförståndet där en 

passivitet i handläggningen var det bästa för både lönekuvert och det egna 

välbefinnandet.  
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   I de två första sjuka hus-ärenden som jag drev hade Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden tagit beslut om golvåtgärder i HSB-områdena i Norra 

Hammarbyhamnen och HSB på Reimersholme. När sedan det kommunala 

bostadsföretaget Stockholmshem hade samma problem i Södra Station och 

uppfyllde alla kriterier för krav på åtgärder skulle det se illa ut om detta ärende 

inte behandlades på ett likartat sätt.  

   I början av handläggningen hade Stockholmshems områdeschef Sven 

Hammarberg tagit kontakt med min byråchef Lasse Iisakka och fabulerat vitt 

och brett om personen Leif Kåvestad. Enligt Hammarberg hade jag fått sparken 

från mitt förra jobb, varit hatisk mot allmännyttiga bostadsföretag, pratat skit 

med hyresgäster om andra hyresgäster, inte lämnat ut offentliga handlingar till 

Stockholmshem och tipsat Expressen om de sjuka husen på Söder. Efter att ha 

dragit denna harang spelade Hammarberg upp samma visa för min 

avdelningschef Ulla Larsson.  

   Mina chefer hade vänligheten att underrätta mig om vad som framförts av 

Stockholmshem, men någon vilja att reda ut det hela hade de inte. Jag tolkade 

det som att jag borde hålla mig på mattan i skydd av deras vingar.  

   Miljöförvaltningen kallades så småningom till Stockholmshem för samtal och 

jag ombads följa med. Det visade sig att förvaltningen i detta ärende tagit sitt 

ansvar och beslutat att kräva sanering av de sjuka bostäderna i Södra Station. 

Under promenaden hem till förvaltningen efter mötet var samtalet uppsluppet 

över de krav som ställts och att motparten inte haft argument mot dem. Ulla 

Larsson var upprymd över sitt eget agerande och ansåg att Sven Hammarberg 

var både osmaklig och otrevlig. Det förvånade mig då jag tidigare inte ens fått 

delta vid diskussioner i mitt eget ärende. Nu var jag en av dem mot 

Stockholmshem där min kunskap och mitt stöd behövdes.  

   Efter ett par bordläggningar av ärendet togs beslut i Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden om vitesföreläggande mot Stockholmshem på två miljoner 

att nio lägenheter och två daghem sanerades i Södra Station. Dagen efter var det 

en stor nyhet som togs upp varannan timme i Radio  

Stockholm. Jag blev nu inkallad till Ulla Larsson till förhör om radionyheternas 

stora intresse för ärendet och hon frågade om jag informerat Radio Stockholm, 

vilket jag inte hade gjort.             

   Ordföranden i Stockholmshems styrelse, Samuel Strandberg, som också var 

vice ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, hade blivit irriterad över att 

vitesbeloppet nämnts i nyhetssändningarna och dessutom påstått att det uttalats 

av mig, vilket inte var fallet. Reportern hade läst beslutet i mitt tjänsteutlåtande, 

som var offentlig handling och där stod också vitesbeloppet. Ulla Larssons 

förhör hade sitt ursprung i att förvaltningschefen Karin Jonsson hade fått ett argt 

samtal från en tidigare politikerkollega. Karin Jonsson hade bland annat ett 

förflutet som s-politiker i HIBY, ett kommunalt fastighetsbolag. Av förhörets 

karaktär fick jag intrycket av att de också ville ha mig på den anklagades bänk.  
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   Tiden gick och mina chefer fick sedermera insikt om ett gigantiskt problem 

som mitt myndighetsarbete öppnat dörren för.  

   En vecka efter nämndbeslutet berättade en kollega på förvaltningen, Lennart 

Frise, att han blivit uppringd av en bekant, som jobbade som jurist på 

Stockholmshem. Juristen hade undrat vad jag var för en figur:   

   – Den där Kåvestad, kan han nånting egentligen? Hurdan är han? 

   Lennart tyckte det hela var obehagligt och berättade händelsen för Ulla 

Larsson. Det var ingen tvekan. Stockholmshem sökte aktivt för att hitta något 

om mig som var ofördelaktigt i förhoppning om att få en ny handläggare för 

ärendet.  

   Genom den uppmärksamhet som bostäderna i Södra Station fått i tidningar 

och TV växte också intresset i våra egna korridorer för problemet med nybyggda 

fastigheter. Jag fick ett uppdrag att organisera en kurs där konsulter skulle 

bjudas in för att våra inspektörer på avdelningen skulle få en grundläggande 

kunskap i frågan. Bengt Dahm, som var en kunnig konsult på VBB VIAK i 

Linköping hade engagerats för denna utbildningsdag. När jag vid ett senare 

tillfälle ringde upp honom för att diskutera upplägget av utbildningen hann jag 

inte ens få fram en inledningsfras: 

   – Hörru du Kåvestad, vad är det egentligen du har ställt till med där uppe i 

Stockholm? Dom är rätt så förbannade på dig på Stockholmshem. 

   – Ja, jag har förstått det. 

– Dom undrar vad du håller på med. 

   Han berättade att Sven Hammarberg hört av sig och ville att han skulle komma 

upp till Stockholm för konsultation. Det var bråttom. Stockholmshem hade av 

Miljöförvaltningen uppmanats att komma in med ett åtgärdsförslag för att sanera 

sina bostäder i Södra Station och den egna kompetensen saknades inom 

bostadsföretaget.  

   Bengt Dahm var inte den första konsult som hade anlitats, men 

Stockholmshem hade inte fått den hjälp de hoppats på. Konsulterna kunde bara 

bekräfta riktigheten av mina bedömningar av undersökningarna med utvärdering 

av mätningarna och ansvariga på Stockholmshem hade även de hamnat i ett 

prekärt läge. Vem skulle hängas? Vem skulle ställas till svars och vem skulle få 

ett nytt arbetsbord på Stockholmshem?  

 

Ett brev betyder så mycket 

   Ett brev från en hyresgäst till förvaltningschefen Karin Jonsson 

vidarebefordrades per fax till Ulla Larsson, som var på konferens med oss på 

hälsoskyddsavdelningen. Faxet tillsammans med Karins personliga hyllning till 

avdelningen för gott arbete lästes upp för den samlade avdelningen: 

 

Angående åtgärder mot "sjuka hus" 

   Det är nu ett halvår sedan vi flyttade till vårt hyresradhus efter en av 

Miljöförvaltningen, vid vite, förelagd mögelsanering. Den lättnad saneringen 
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inneburit för vår familj, två vuxna och tre barn, är svår att förmedla. Att slippa 

känna denna mögellukt som slog emot oss i tamburen varje dag, slippa känna 

lukten i kläder och hår, slippa kommentarer från andra om att vi luktar och 

framför allt att slippa alla långdragna förkylningar, huvudvärken, nästäppan 

och ögonirritationerna samt öron  

osv är mycket värt. 

   I 7 års tid försökte vi på egen hand förmå Svenska Bostäder att åtgärda husen, 

men vi blev förlöjligade och till slut hotade med vräkning. 

   Vi vill härmed framföra ett varmt tack till Miljöförvaltningen för den hjälp och 

stöd vi erhållit. Vi har mött stor förståelse för våra problem av Din medarbetare 

Leif Kåvestad som på ett mycket förtjänstfullt och professionellt sätt handlagt 

vårt ärende. Det är glädjande att Förvaltningen gått från ord till handling när 

det gäller detta angelägna problem med "sjuka hus". 

 

Med vänlig hälsning.  

Ingrid Hasselsten med familj,  

Riksrådsvägen, Johanneshov   

 

   Under våren hade jag dragit på mig en ögonsjukdom, som var så allvarlig att 

den ledde till sjukledighet. Ögonläkarna kunde inte förklara vad som växte på 

ögonlinsen och vad som skrapades bort med en skalpell. Ett var dock säkert, det 

påverkade både livet och tankeverksamheten. Kunde det sprida sig till det andra 

ögat. Kunde jag bli blind? Oron infann sig. Hade det med arbetsplatsen att göra? 

Jag var inte ensam med mina ögonproblem på jobbet. Vi var också flera på 

avdelningen som hade svårläkta sår i näsan. Det var nya besvär både för mig och 

kollegerna och självklart förknippade åtminstone jag dessa problem med huset, 

eftersom många av dem som klagade på sjuka hus också hade dessa besvär. 

   I stunder av klarsyn kunde jag förstå mina kollegors svårigheter att godta mitt 

sätt att uttrycka mig. Med en bakgrund som byggjobbare kunde mitt ordval 

emellanåt vara oslipat. De oseriösa konsulterna med ett alltför rymligt samvete 

kallade jag för skurkar. De halvseriösa konsulterna liknade jag vid skrupelfria 

bilnasare.  

   Arbetskamraterna kände knappast till min bakgrund och vad jag sysslat med i 

mitt tidigare liv och bedömde mig efter mitt språkbruk. Vid något tillfälle kunde 

jag kosta på mig att säga vad det var för fel på ett hus utan att ens ha besökt det. 

Som när ett hus som brand- och vattenskadats på Söder. Då visste jag att 

golvkonstruktionen av sand var problemet. I hastigheten glömde jag bort att 

berätta att jag var med och byggde huset 1969. Det var på det jobbet jag samlade 

ihop en hög med slantar för att under sommaren lifta runt i Europa och 

Nordafrika. 

   Kollegan Janne Aronsson var en glad prick. Duktig i jobbet, engagerad och en 

tänkande person. Dessutom hade han börjat jobba med sjuka hus. Med honom 

kunde jag diskutera mina projekt. När vi stött och blött våra åsikter för att jämka 
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ihop ett förslag frågade jag honom om han kunde tänka sig att vara den som 

skötte snacket på det kommande sjuka hus-mötet, eftersom jag märkt en viss 

misstänksamhet mot mina idéer och förslag. Mötet avklarades snabbt när Janne 

la fram "sitt" förslag. Själv hade jag möjligheten att luta mig tillbaka och kosta 

på mig att för ovanlighetens skull inte ha några åsikter. Det hände vid något av 

dessa tillfällen att byråchefen Lasse Iisakka undrade över varför jag inte uttalade 

mig. Hade jag inte längre någon åsikt eller? I detta läge trivdes jag som bäst. 

Lite avmätt kunde det konstateras att förslaget var bra, det var väl inte så mycket 

att diskutera. Detta fick förstås det goda med sig att Janne var experten och att 

det var han som tillfrågades om de problem som uppstod. Varför fråga mig? Jag 

tycktes inte ha avvikande åsikt om Jannes briljanta och genomtänkta förslag. 

Janne blev med tiden förvaltningens guru på sjuka hus. Det bjöd jag gärna på för 

den goda sakens skull.  

   I JM Bygg: s nybyggda bostadsområde i Hammarbyhöjden hade ett dussin 

människor klagat över hälsobesvär trots bolagets uttalade miljöpolicy som 

kvalitetsbyggare. När myndigheten Miljöförvaltningen ville ta del av allt 

material för att utreda de sjuka husen blev det nobben. Lasse Iisakka och jag 

samarbetade i ärendet och efter hans godkännande skickade jag ett brev till JM 

Bygg där förvaltningen klargjorde gällande lagstiftning. Enligt 17§ i 

Hälsoskyddslagen kunde förvaltningen begära hjälp av polismyndigheten för att 

erhålla begärda handlingar. 

   Brevet fick oanade konsekvenser och några dagar senare kom ett svarsbrev 

med kopia till Ulla Larsson och JM Byggs VD. Det brevet tog också skruv. Ulla 

Larsson ville omgående ha ett enskilt samtal med mig tillsammans med nya 

byråchefen Lasse Iisakka. Hon påpekade att jag nu hade gått ett steg för långt. 

Jag hade svårt att förstå hennes upprörda väsen. Visserligen var JM-chefen 

hennes gode vän och granne från Lidingö, men Ulla Larsson var ju chef på en 

myndighet. 

   JM Bygg hade uppfattat brevet som ett hot om att Myndigheten skulle ta 

polisen till hjälp för att få ut begärda handlingar. Jag förklarade att JM Bygg inte 

ville förstå att grunden för vårt arbete var Hälsoskyddslagen och att vår 

formulering bara ville klargöra att förvaltningens arbete var baserat på 

lagstiftningen.  

   Under tiden som Ulla Larsson i mycket hårda ordalag gav mig en rejäl 

avhyvling, satt Lasse tyst. Jag undrade vad denne min nya chef var för en figur? 

Var han bara en ung pojke som stakade ut sin väg i karriären? Jag väntade på att 

han skulle förklara att han både läst och godkänt brevet, men ingenting blev sagt 

och jag teg.  

   Under hösten hade tidningen Södermalm skrivit om de boendes sjuka hus-

problem i Familjebostäders lägenheter i köpcentret Ringen om hur en hyresgäst 

hade svimmat på grund av ammoniakgaserna i lägenheten. I en annan artikel 

berättades hur Familjebostäder ljugit för boende och sagt att det inte fanns någon 

ammoniakgas i golven. 
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   Familjebostäder hade därefter budgeterat 30 miljoner för saneringen, vilket 

innebar att endast en tredjedel av de 370 lägenheterna skulle saneras. I det läget 

krävde tidningen Södermalm att alla lägenheter skulle saneras, eftersom det 

visat sig att alla undersökta lägenheter hade samma problem. 

   Efter denna uppmärksamhet fick jag mina fiskar varma och anklagades i brev 

från Familjebostäder, som ansåg att jag som myndighetsperson svikit och 

försvårat relationerna. Kopia skickades också till mina chefer. Som högste chef 

räknades Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Margareta Olofsson. 

Hennes politiska bana hade börjat som ledamot i Familjebostäders styrelse, så 

hon var väl införstådd med de ekonomiska konsekvenserna av mitt arbete.   

   Enligt gammal tradition hölls vid årsslutet en fest för Miljöförvaltningens 

anställda med drinkar i entrén, mat med mera dryck och alla voro glada. Inför 

dansen berättade kollegan Anders Lundin att Karin Jonsson berättat om hur 

hennes gode vän Thore Hallbäck ringt och undrat om hon inte hade full kontroll 

över sina handläggare, eftersom även jag hade intervjuats av tidningen 

Södermalm. Thore Hallbäck, Familjebostäders VD, var inte nöjd med tidningens 

artiklar. Han hade dessutom ett förflutet som förvaltningschef på 

Miljöförvaltningen och med denna bakgrund hade han bra kontakter i 

Stadshuset. Han var en maktfaktor att räkna med för Karin Jonsson när hon nu 

hade att ta itu med det växande problemet med sjuka hus. 

   Under kvällens släcktes törsten i restaurangens bar och där hamnade sent 

omsider både Karin Jonsson och jag. Väl framme vid disken visade det sig att 

jag saknade en tia till kvällens sista öl. Jag förklarade situationen för Karin som 

lånade mig den felande slanten. Dagen efter var arbetsdag och jag stegade upp 

till Karins tjänsterum för att återlämna guldtian, tackade för lånet men tog också 

tillfället i akt: 

   – Jag hörde att du har åsamkats vissa besvär på grund av min existens. Jag 

hoppas det inte är alltför besvärligt.  

   Hon stelnade till: 

   – Jag har tagit upp det med Ulla Larsson, hon kommer att prata med dig. 

   Det tycktes inte vara alltför allvarligt, för det skulle dröja två veckor innan 

samtalet blev av. 

 

Den verbala avrättningen 

   Veckan före jul blev jag inkallad till Ulla Larsson för att redogöra för läget för 

Familjebostäders köpcenter Ringen. På plats fanns även Lasse Iisakka. Jag 

berättade hur Familjebostäder från början bestämt och ihärdigt förnekat alla 

problem i kvarteret och hävdat att de som klagat bara var några gnälliga 

kärringar. Hade de inte problem med grannarna, så ringde de till 

fastighetsskötarna och gnällde över annat.  

   Efter ett år av undersökningar och inspektioner kunde jag konstatera tekniska 

problem med golven och jag blev kallad till Familjebostäder för samtal. De hade 

hela tiden varit avogt inställda till mig som person och till de resultat som 
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framkommit. Dessutom hade de farit med osanningar vad gällde tidigare 

åtgärder för att avhjälpa problemen i huset.  

   Jag tog med mig Bo Sundström från Miljöförvaltningens tekniska avdelning 

till mötet med Familjebostäder.  Han var duktig på mättekniska frågor, ett 

område där jag saknade tillräcklig kunskap. Vad det gällde 

undersökningsmetoden och resultaten kände jag mig säker. Jag var laddad upp 

över öronen inför en stundande holmgång med Familjebostäder, men de hade 

bytt fot. Det var kaffe med bullar, lugnt och sansat: 

   – Vi vet att vi har problem i Ringen och vi kommer att åtgärda det, utlovade 

Familjebostäders områdeschef Göran Persson. 

   Här hade jag jobbat som en galärslav under ett år för att få Familjebostäder att 

inse sitt problem och plötsligt denna dag fick jag bekräftat att även de kommit 

till insikt. Vad jag inte visste då var att de själva kände till husets 

flytspackelproblem, eftersom de flera år tidigare anlitat en konsult att utreda 

varför de boende och personalen på daghemmet klagade över hälsobesvär. Inte 

undra på att jag mötte ett så hårdnackat motstånd då deras strategi från början 

varit att förneka all kännedom om sitt sjuka hus.  

   Det blev bestämt att saneringen skulle påbörjas och jag ombads att vara med i 

en arbetsgrupp som regelbundet träffades för att driva arbetet framåt 

tillsammans med byggkonsulten VBB VIAK, Hyresgästföreningen och 

Familjebostäders områdesansvarige. Denna grupp skulle senare kallas för 

samråd. Vad jag vid detta tillfälle inte förstod var att jag därmed förväntades av 

Familjebostäder att glömma mina lagliga förpliktelser. Jag skulle bara informera 

om vilka klagomål som inkommit till förvaltningen. Familjebostäder skulle 

sedan själva sköta mätningar och bedömningar och jag skulle bara hänvisa de 

klagande hyresgästerna till Familjebostäder. 

   När ljuset gick upp för mig att de planerade att bara sanera en tredjedel av alla 

lägenheterna undrade jag hur de skulle kunna välja ut denna tredjedel. När jag 

framförde min åsikt, att alla lägenheter som var en sanitär olägenhet måste 

saneras, gick områdeschefen Bengt-Åke Pettersson från Familjebostäder i taket: 

   – Nu får du väl ge dig. Vi har fått ihop 30 miljoner. Om alla lägenheter måste 

saneras kommer det att gå på närmare 100 miljoner.  

   Ulla Larsson undrade om jag hade någon kritik gentemot Familjebostäder och 

svarade: 

   – Lite sparkar på benen får man väl räkna med när man jobbar med den här 

typen av arbete. 

   När jag pratat klart fick jag ta emot Familjebostäders kritik genom Ulla 

Larsson. De var missnöjda med mitt myndighetsarbete. Det hade inneburit både 

besvär för bolaget och hyresgäster eftersom de hade tvingats sanera sjuka 

lägenheter i sitt bostadsbestånd. I detta läge fick hon det att låta som om jag 

gjort fel genom att ställa krav på åtgärder i de skrivelser jag skickat bolaget. För 

stunden tycktes Ulla Larsson ha glömt att alla skrivelser var godkända av Lasse 
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Iisakka och att de var skrivna för att få fastighetsägaren att uppfylla kraven i 

Hälsoskyddslagen. 

   Lasse Iisakka berättade att han tagit kontakt med Familjebostäder. Han hade 

tillsammans med Ulla Larsson träffat förvaltningschefen Bengt-Åke Pettersson 

och områdesansvarige Katarina Dahlgren för att höra vilken kritik de hade 

gentemot mig. Mina chefer hade alltså gått bakom ryggen på mig för att i första 

hand lyssna på vad motparten hade att säga om mig. På vems initiativ kom man 

fram till detta arbetssätt och varför? Hur kom det sig att jag inte fick vara med 

och vad gav det för signaler till motparten Familjebostäder?  

   Nu tog Ulla Larsson till orda och hennes tonläge var mycket spänt: 

   – Vad som har hänt är ett problem för Miljöförvaltningen, men det kan också 

innebära mycket stora problem för dig rent personligen.  

   Vad som egentligen hade hänt utvecklades inte och vad hon menade med 

problem som skulle drabba mig personligen klargjordes inte. Det skulle i sinom 

tid visa sig. I detta läge hade jag inte ens sinnesnärvaro att ställa frågan. 

   Sedan gick det av bara farten. Det hade tidigare också kommit skrivelser med 

kritik från Svenska Bostäder och JM Bygg. Under två timmars sittning 

manglades jag formligen med ogillanden och fördömanden. Vartenda ord 

andades en negativ klang förutom att Ulla Larsson vid ett tillfälle uttryckte att 

den kunskap jag hade var god inom sjuka hus-problematiken.  

   Efter eftermiddagsfikat var det min tur att bemöta kritiken. Jag berättade om 

mitt sätt att se på saken, men jag blev avbruten och bemöttes hela tiden av 

motfrågor från cheferna. Till slut blev det för mycket:  

   – Under två timmar har jag lyssnat på vad ni haft att säga. Jag har haft 

synpunkter, men hållit tyst. Ni avbryter mig hela tiden. Det är oförskämt. Ni har 

bara bjudit på kritik i flera timmar, förutom Ullas åsikt om min kunskap inom 

sjuka hus.  

   – Vi har inte träffats för att ge beröm, var Lasse Iisakkas korta kommentar. 

   Lasse Iisakka framförde att Familjebostäders områdeschef Bengt-Åke 

Pettersson sagt att jag satt tyst på mötena för att sedan skriva brev och uppmana 

Familjebostäder att utföra vissa åtgärder, men några exempel gavs inte.  

Familjebostäder hade också framfört att jag slarvade bort protokoll från möten 

och undersökningar, eftersom jag begärde kopior på handlingar som 

undanhållits för mig. Lasse Iisakka sa sig också tro att så var fallet, att jag 

slarvade bort papper. Jag ifrågasatte vad han hade för belägg för det, men fick 

inget svar. Han var ju ändå min närmaste chef. Jag anklagades också för 

oordning med de dokument som gällde klagomål i Familjebostäders lägenheter i 

köpcentrat Ringen. Jag höll med om att den decimetertjocka luntan med 

skrivelser inte låg strikt i ordning efter datum, men allt fanns där.  

   Jag var bara tvungen att lufta mötet med arbetskamrater som jag litade på. 

Kollegan Fredrik Moback undrade varför jag inte hade haft någon opartisk 

bisittare, men vem kunde i sin vildaste fantasi drömma om att bli avrättad när 
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man kallats till ett möte? Det var som en tennismatch i dubbel där man själv 

spelade solo och saknade domare.  

   Efteråt pratade jag också med det lokala fackets representanter, eftersom mina 

chefer påpekat att mitt agerande gav Miljöförvaltningen dåligt rykte. En kollega 

undrade om även de hyresgäster som var drabbade var av samma åsikt. Kanske 

en enkät till boende i Ringen kunde ge lite balans åt det dåliga rykte som 

Miljöförvaltningen fick i Stadshuset? Vad som egentligen hänt var svårt för mig 

att förstå. Vem var det som hade den verkliga makten? Som myndighetsperson 

med lagstiftningen som arbetsredskap blev man satt på pottan när 

bostadsföretagens styrelser och VD: ar tog över makten.  

 

Ett pris på mitt huvud                       
   Ett uppföljande möte hade bokats in efter den verbala avrättningen. Under 

tiden fanns alla möjligheter att analysera och fundera kring mig själv som en 

odugling, en misslyckad person som lyckats komma på kant med fastighetsägare 

med problembostäder.  

   Jag ville inte vara med om ytterligare en avrättning, där jag ensam mot mina 

chefer skulle utsättas för repressalier, påhopp och beskyllningar som framförts 

av myndighetens motpart, de kommunala bolagen. Den här gången tog jag med 

mig två representanter från facket som moraliskt stöd.   

   Mötet var knastrigt torrt och utan de anklagelser som jag hade förväntat mig. 

Ulla Larsson gick igenom rutinerna för det fortsatta arbetet. Ingenting var nytt 

eller särskilt märkvärdigt. De arbetsföreskrifter som presenterades borde vara 

allmängiltigt för alla handläggare. Arbetsrutinerna var de samma som jag 

tidigare använt mig av. Cheferna var mycket milda denna dag, men jag tillskrevs 

inte några goda egenskaper under mötet och fick inte heller någon upprättelse. 

Allt som jag anklagats för låg kvar som ett ok över redan tyngda axlar.   

   Efteråt konstaterade jag att det var ett möte helt befriat från smärta. Det gjorde 

inte ont. Tvärtom, det var ett bra möte där cheferna visat ett mänskligt ansikte. 

Där fanns ingen aggressivitet. Var det över nu? Hade jag tilldelats den mängd av 

kritik som Familjebostäders VD, Thore Hallbäck, ansåg att jag förtjänat? Detta 

var en katten-på-råttan, råttan-på-repet-lek. För en person med dåligt 

självförtroende hade den verbala avrättningen också varit slutet på jordelivet. 

   Tiden gick, ett och annat föll i glömska, men somligt växte sig allt starkare. 

Mina medarbetare lyftes upp av chefen, inte till högre befattning, men 

åtminstone så att de tillfrågades i viktiga frågor. De fick möjligheten att skriva 

PM, som skulle ligga till grund för beslut. Det hände också att de fick svara på 

remisser eller till och med uppmaning om att skriva ett tjänsteutlåtande som 

skulle dras inför Miljö- och hälsoskyddsnämnden, viket bara det var en fjäder i 

hatten. I detta spel var jag bara en iakttagare. Jag märkte ständigt hur jag 

hamnade på undantag och aldrig erbjöds att delta i konferenser eller fick några 

uppdrag som höjde min status. Och tanken svindlade. Kanske hade jag inte den 

kapacitet som jag själv ansåg. Mitt arbete kanske inte var av den digniteten att 
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det höll att visas upp utanför vår lilla begränsade tummelplats som miljöfrågorna 

innebar. Eller var det ett medvetet sätt från mina chefer att undergräva mitt 

självförtroende där jag skulle brytas ner steg för steg?     

   Ett tillfälligt lugn lade sig över arbetet. Något som jag tidigare inte trott att jag 

skulle förunnas. När vi några dagar innan min 50-årsdag hade ett 

avdelningsmöte i konferensrummet stolpade hela avdelningen in. Ulla Larsson 

pratade vackra ord och hoppades att jag nu hade kommit till den mogna åldern 

och lärt mig ta de små stegen och inte hals över huvud rusa på i tillvaron. 

Förvaltningschefen Karin Jonsson hade för dagen glömt de oförrätter hon fått 

lida för min skull och prisade mitt arbete. Hon framhöll mina kvaliteter och hur 

tacksamma hyresgäster i det mögeldrabbade bostadsområdet fått hjälp av 

tjänstemannen-jubilaren. Var detta ett sätt att finta trevlig, eller bara en 

föreställning för att visa upp bästa garnityret? 

   I mitt tacktal uttryckte jag att med den tilltagande åldern blev tiden allt 

knappare och möjligheterna alltmer begränsade att hinna med att få något 

uträttat i arbetslivet. Enda chansen att få något gjort var att klä sig i 

sjumilastövlarna. 

   Mitt lätt oförskämda sätt att bemöta chefernas önskan om att arbeta efter de 

små stegens filosofi fick dem kanske att ändra strategi. Via ett handskrivet 

papper från Lasse Iisakka på kontorsstolen uppmanades jag att lämna ifrån mig 

minst fem ärenden. Det var hälften av det arbete som upptog min arbetstid. 

Dessutom uppmanades jag att inte ta på mig nya ärenden. Jag kunde inte 

uppfatta detta på annat sätt än som en uppmaning att inte sköta mitt arbete.  

   Någon dag senare kom Lasse Iisakka in på mitt rum för att diskutera det 

faktum att jag under flera år klagat över att jag hade för mycket att göra. Visst 

var det så, men i detta sammanhang hade jag också skrivit till ledningen och 

påtalat att det behövdes minst fem handläggare för att sköta alla sjuka hus-

ärenden. Några förstärkningar kunde han inte erbjuda, men tyckte ändå att jag 

inte borde ha fler än fem ärenden. Det var omtänksamt. Vem som skulle sköta 

de ärenden som jag lämnade ifrån mig kunde han inte säga. Han skulle se till att 

de fick ny handläggare, eller sköta dem själv. 

   Jag påpekade att inga andra handläggare hade byggnadsteknisk kunskap och 

tyckte att det vara bättre att jag själv höll i dessa ärenden och lät dem vila än att 

låta någon avsluta dem utan utredning eller åtgärd, vilket inte var helt ovanligt. 

Jag hade tidigare hittat ett antal ärenden där boende klagat över hälsobesvär, 

som hade avslutats trots att de var från bostadsområden kända för sina sjuka 

hus-besvär. Lasse Iisakka förstod att jag tänkte behålla ärendena, men hans 

uppdrag var inte klart med detta. Han uppmanade mig också att inte starta några 

nya ärenden, vilket i praktiken innebar att lagstiftningen skulle sättas ur spel. 

Det lät som en anklagelse och det blev taggarna utåt:  

   – Jag startar inga nya ärenden. Det är människor som ringer till mig och klagar 

över hälsobesvär. Jag gör en inspektion och de mätningar som är nödvändiga. 

Jag skall väl sköta mitt arbete? 
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   – Självklart skall du sköta ditt arbete, svarade Lasse Iisakka kort.  

   Vad fanns där mer att säga? Det blev inga fler inlägg i den diskussionen. Lasse 

Iisakka hade fullföljt sitt uppdrag och drog sig därifrån. Jag skulle sköta mitt 

arbete, men fick inte tillämpa myndighetsutövning. Nu var det tänkt att mina 

ärenden skulle överlåtas till byråchefen, som aldrig tidigare kommit i kontakt 

med sjuka hus, än mindre hade tid för dem.  

   Vid morgonfikat på jobbet drabbades jag plötsligt av klarsyn. Det gick upp för 

mig att jag satt på en bomb. Det skruvade till i magtrakten. Jag frångick den 

gängse rutinen att bara dricka en liten kopp kaffe och spillde i en extra kopp, 

sedan upp på rummet och stängde av telefonen.    

   Jag sysselsatte mig med oväsentligheter för att skingra tankarna. Det som gjort 

mig orolig för framtiden var att det faktiskt förelåg sanitär olägenhet i Svenska 

Bostäders, Familjebostäders, Stockholmshems och Folke Erikssons fastigheter i 

Södra Station. Efter den nyss genomförda avrättningen var detta inte någon bra 

upptäckt.  

   Lasse Iisakkas minnesanteckningar från eftermötet till den verbala 

avrättningen var vid första påseendet inte särskilt uppseendeväckande. Cheferna 

hade bestämt vissa rutiner som gällde för mitt fortsatta myndighetsarbete. Vid 

ett senare tillfälle gick jag in till Lasse Iisakka och undrade över de skriftliga 

arbetsföreskrifter som jag delgivits. Eftersom det inte fanns någon policy för hur 

ett ärende skulle drivas vore det bra om alla inspektörer arbetade efter samma 

föreskrifter.   

   – Du behöver de här arbetsföreskrifterna, eftersom du inte klarar av arbetet. 

Det gäller inte för de andra inspektörerna, fick jag veta. 

   Arbetsföreskrifterna hade utarbetats enkom för mig, men inte nog med det. 

Lasse Iisakka skulle informeras om händelseförloppet i alla pågående ärenden. 

Jag var inte längre en inspektör som likt mina kollegor fritt fick arbeta på egen 

hand efter lagstiftningen. Tumskruvarna hade dragits åt ytterligare ett varv.  

   Familjebostäders ledning hade klargjort sin inställning till mig som 

handläggare för köpcentret Ringen och Ulla Larssons verbala avrättning hade 

fått även mig att inse det omöjliga i att fortsätta med det ärendet. Jag 

överlämnade det till Lasse Iisakka för fortsatt handläggning, vilket under 

rådande omständigheter inte kändes särskilt betungande, eftersom 

Familjebostäder nyligen beslutat att sanera samtliga lägenheter i Ringen. Thore 

Hallbäcks syfte var ändå uppnått. Jag var vingklippt. 

   Våren var på väg och årstiden väckte förhoppningar om ett nytt liv. Jag 

snörade på joggingskorna och lufsade några kilometer för första gången på åtta 

år. Det fungerade. Jag fick inte ont i ryggen.  

   Tillsammans med Lasse Iisakka hade jag träffat ledningen för det 

mögeldrabbade bostadsområdet på Riksrådsvägen i Bagarmossen. I två år hade 

jag jobbat på att Svenska Bostäder skulle sanera ett tiotal lägenheter i de radhus 

där jag konstaterat mögellukter. Motviljan var stor från Svenska Bostäder 

eftersom man var tvungen att evakuera familjerna under tiden som golven bröts 
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upp och den mögelskadade golvfyllningen av spån byttes ut. Vid mötet kom vi 

överens med Svenska Bostäder om ytterligare åtgärder. Jag sammanfattade allt i 

ett brev som jag i sedvanlig ordning visade för Lasse Iisakka för godkännande 

innan det skickades. 

   Två veckor senare skickade ett brev från Svenska Bostäder till mina chefer där 

man förklarar sitt missnöje med mig som handläggare.  

   För tredje gången inkallades jag till Ulla Larsson och Lasse Iisakka med 

anledning av att brev som skickats till ett kommunalt bostadsföretag. Denna 

gång anklagades jag för att ha skickat brevet till Svenska Bostäder utan Iisakkas 

godkännande. Han hade tydligen fått hjärnsläpp och plötsligt "glömt bort" att 

han både läst brevet och godkänt det. Vid tidigare brev hade han, enligt Ulla 

Larsson som höll talan, inte förstått innebörden av skrivelserna och i ett fall inte 

fått all information i ärendet och därför belades jag med skuld när 

fastighetsägarna klagat. Men det här var av en annan kaliber. Ingen skuld föll 

över Lasse Iisakka eftersom han förnekade att han ens sett brevet. Det innebar 

att han varit tvungen att ställa saker och ting tillrätta och skicka ytterligare ett 

brev till Svenska Bostäder. Vid det tillfället var det nyskrivna brevet okänt för 

mig, men som det påpekades i Arbetsdomstolen fem år senare, så framgick det 

att han läst mitt brev. Efter denna händelse sparade jag i fortsättningen de kopior 

på brev som skriftligen godkänts av Lasse Iisakka.   

   Under våren drabbades jag utan förvarning av hjärtbesvär när jag satt på min 

kontorsstol. Var detta sista resan? Efter ett par timmars ihärdig plåga tog jag 

åkomman på allvar och stegade upp för trapporna till det närbelägna 

Södersjukhuset. Där lades jag på rygg, bröstet rakades och EKG togs. Jag hade 

aldrig tidigare i livet haft liknande besvär. När läkaren efter undersökningen 

lovordade fysiken och hjärtats funktion återgick jag till arbetet i förhoppning att 

det var övergående.  

   Under sensommaren fick jag höra att de kommunala fastighetsbolagen 

tillsammans hade formerat sig för att bemöta Miljöförvaltningens upptäckt av de 

många sjuka husen. Det förklarade ett antal brev till mina chefer från 

kommunala bostadsföretag där jag personligen kritiserades för att ställa 

myndighetskrav. Efter en dag på ett skadeobjekt berättade en konsult för mig: 

   – Det är ett pris på ditt huvud. 

   Även om jag inte räknade med en ståplats i Nybroviken inlindad i 

Gunnebostängsel så var konsultens sätt att uttrycka sig ändå en fingervisning om 

var jag ansågs höra hemma.   

   En gammal kollega som jobbade på SABO hade hört tongångar som gick i 

samma riktning. I mer sansade och väl formulerade ordalag ansågs sjuka hus-

problemet vara mer en fråga om personlig karaktär hos en av förvaltningens 

handläggare än ett byggtekniskt problem. Genom bättre kontakter med 

Miljöförvaltningens ledning ville de få cheferna att förstå problemets vidd. Nu 

fick jag bekräftat att fastighetsbolagen var ute efter att misskreditera mig. Det är 

så´nt man får ta, var min första tanke, men förstod att framtida arbete måste ske 
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på ett mer försiktigt sätt, där krav på åtgärder gentemot bostadsföretagen måste 

vara fast förankrade genom diskussioner med Lasse Iisakka.  

   Dessutom insåg jag nödvändigheten av att aldrig gå ensam på möten med 

motparten om det fanns möjlighet att ta någon kollega med mig som kunde 

verifiera vad som hände och sades. I detta utsatta läge var det lätt att 

missuppfattas, att felciteras eller bara anses som omöjlig att diskutera och 

samarbeta med.  

   Under hösten pluggade jag Miljörätt i Uppsala tillsammans med några 

kollegor. Vi skulle förkovra oss i myndighetsarbetet. Jag hade känt mig sliten 

den senaste tiden, men den positiva och kreativa miljön räddade mig en tid från 

sjukskrivning. Orsaken till mitt slitna psyke var inte bara trakasserier från chefer 

utan också oron för de sjuka hus som uppdagats i Södra Station och som 

förvaltades av Familjebostäder, Stockholmshem, Folke Eriksson och Svenska 

Bostäder.      

   Under ett års tid hade jag hotats, förödmjukats, kränkts och trakasserats. Till 

slut sjukskrev jag mig för att gå ner i varv och landa i verkligheten. Men det var 

inte så lätt att kurera den åkomman som jag dragit på mig. Jag var bränd. 

Husläkaren förlängde sedan sjukskrivningen och skickade en remiss till 

företagshälsan, eftersom hon ansåg att det var frågan om ett arbetsmiljöproblem. 

Hjärtat gjorde sig åter påmint. Det kändes som stora elvispen körde runt i 

bröstet.  

   Läget på arbetsplatsen var krisartat. Flera av kollegorna hade problem med 

cheferna och själv låg jag hemma. De arbetskamrater som hade orken kvar drog 

ihop till ett möte efter arbetstiden slut. Halva hälsoskyddsavdelningen ställde 

upp på det chefsfria mötet där man slutligen enades om en önskelista i sjutton 

punkter. Den överlämnades till cheferna som ett önskemål från personalen och 

som stöd för cheferna i deras arbete för att skapa en bättre atmosfär på 

avdelningen.  

   På Önskelista över hur en bra chef ska vara fanns bland annat:  

   Respektera varje individs personlighet. Inte särbehandla någon. Lyssna på 

nytänkande. Ställa upp på handläggarna sida och våga ta strid i kontroversiella 

ärenden. Skapa en positiv atmosfär på arbetet och engagera medarbetarna. 

Vara ärlig och Kunna ge konstruktiv kritik.  

   Jag återgick till arbetet efter några veckors sjukledighet, men det kändes 

fortfarande halvdant att vara på jobbet, även om arbetskamraterna brydde sig. 

Första arbetsdagen efter sjukskrivningen hamnade jag framför Ulla Larsson i 

kön till kaffeautomaten. Hon frågade mig hur det var och jag svarade ärligt att 

det inte kändes något vidare. 

   – Vad är orsaken, undrade hon? 

   – Det är arbetsmiljön, svarade jag kort utan att utveckla det hela.  

   Inga fler frågor ställdes. I detta läge visste jag inte att mina kollegor 

överlämnat önskelistan till Ulla Larsson. Det var sista gången som vi hade ett 

normalt samtal med varandra. Visserligen skulle vi vid ett flertal tillfällen under 
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de närmaste sju åren framöver sitta vid samma bord, men då var det frågan om 

order eller uppläxning eller i bästa fall att något frågetecken skulle rätas ut. 

   Under hösten hade ledningen på förvaltningen sett sig tvungen att utreda 

arbetsmiljön och engagerat ett konsultföretag. Resultatet visade på ett stort 

missnöje med arbetsledningen och med handläggarnas dåliga kontakt med 

cheferna. Det saknades utrymme för en öppen debatt. Stämningen var dyster och 

uppgiven på avdelningen. Ulla Larsson förstod allvaret och insåg att det var 

nödvändigt med ett visst utrymme för festiviteter och hela avdelningen bjöds på 

jullunch i Gamla Stan.   

   Veckan före jul gick jag upp till förvaltningschefen Karin Jonsson för att 

berätta om arbetsmiljöproblemen på avdelningen och den ångest som jag 

släpade på, påhejad av arbetskamrater med det klara rådet: Man måste våga om 

man vill ha en förändring. Denna självklarhet hade jag alltid praktiserat tidigare 

i livet, men nu hade jag blivit stukad till den grad att det inte längre var en 

självklarhet. Så stod jag där utanför högsta direktörens rum och knackade på. 

   – Jag mår dåligt och behöver prata med dig, var min önskan. 

   Men till detta fanns inte tid. Det var jul, det var nyår, det var helger och det var 

arbete som stod i vägen och hindrade. Dessutom tyckte hon att det var frågor 

som kunde tas upp med avdelningsdirektören eller byråchefen. 

   – Det är dom som är problemet, blev svaret. 

   – Det känns som om jag bär på en bomb och att jag ska explodera inifrån, sa 

jag och tog mig åt det värkande hjärtat.  

   Inför detta argument bestämdes tid och plats två veckor senare och med detta 

fick jag nöja mig. 

 

Fick jag sparken, eller?   

   Det blev nytt år och ett par dagar före det avtalade mötet med 

förvaltningschefen Karin Jonsson ringde hon för att återigen be mig att ta upp 

problemet med mina närmaste chefer istället för att besvära henne. Ett möte med 

henne skulle ses som ett misstroende mot Ulla Larsson. Inom organisationen är 

det gängse ordning att man pratar med sina närmaste chefer för att lösa 

konflikter, var hennes synpunkt. 

   – Jag kan inte göra något om du nekar mig att träffa dig, men mitt önskemål är 

ändå att prata med dig personligen, svarade jag.  

   Den 9 januari, kl 15.00 blev där äntligen tid för mötet med Karin Jonsson på 

hennes tjänsterum. Förväntansfull, hoppfull och nyfiken knackade jag på.  

– Var så god och sitt, sa hon stelt, ansiktet helt befriat från värme.  

   Luften var elektrisk och hon valde att sätta sig på stolen som var placerad 

längst bort från mig. 

   Jag började med att ta upp mitt gamla ärende i Dalen. Det hade framkommit i 

forskningsrapporter att den sanering som utförts inte haft den positiva effekt 

som förväntats. Där fanns också klagomål från personal och föräldrar på daghem 

och de mätningar som jag hade utfört visade att saneringen misslyckats på fyra 
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daghem. I en skrivelse till Svenska Bostäder hade jag framfört dessa graverande 

uppgifter. Två veckor senare fråntogs jag handläggningen av Dalen av Ulla 

Larsson utan motivering, men med uppmaningen; "inga mer brev ska skrivas" 

och "glöm Dalen". 

   Efter det att Thore Hallbäck i Familjebostäder ringt till Karin Jonsson hade 

hon givit Ulla Larsson i uppdrag att prata med mig, men vad Karin hade sagt för 

drygt ett år sedan kunde hon inte påminna sig nu. Hur som helst, jag hade blivit 

inkallad till Ulla Larsson till mötet som jag upplevt som en verbal avrättning och 

framför allt med det muntliga hotet att: "detta var inte bra för förvaltningen och 

det kunde innebära mycket stora problem för mig rent personligen". Som 

motargument framförde Karin att jag även hotat henne. Jag blev minst sagt 

förvånad över detta utspel och undrade vad hon menade.  

   – Du har minsann sagt att du skulle släppa en bomb om jag inte lovade att 

prata med mig före nyår. Det vet vi ju hur bra kontakter du har med massmedia, 

sa Karin. 

   Förklarade att jag före jul haft ont i både hjärtat och bröstet och att det hade 

känts som om jag höll på att sprängas inifrån. Hennes tolkning av mitt sätt att 

uttrycka mig var absurd, men i det läge som jag befann mig kunde jag ändå inte 

undgå, att dra lite på munnen. Här fanns uppenbarligen inget utrymme för att 

beskriva känslor i ord som var mer målande än den bistra grå vardag som jag 

befann mig i. 

   – Jag har fullt förtroende för Ulla Larsson som avdelningschef, sade Karin 

Jonsson. 

   Vad jag än framförde bemöttes det med skepsis och oförstående. Jag försökte 

försynt förhöra mig om hennes synpunkter på den arbetsmiljöenkät som klart 

visade på missförhållanden på vår avdelning. Dessutom hade mina 

arbetskamrater sammanställt problemen i 17 punkter med rubriken: "Önskelista 

på hur en bra chef skall vara.” Det bemötte hon med tystnad. 

   Jag framförde att det fanns ett stort missnöje på avdelningen med både 

organisation och ledning. Vart tog våra förslag till förändringar vägen? Karin 

Jonsson menade att våra förslag inte alltid var bra, men att det inte fanns något 

forum för diskussion på avdelningen bådade inte gott tillstod hon.  

   Det var knappast ett uppmuntrande möte, men lite bättre grepp om situationen 

hade jag fått. Det kändes bra att ha luftat sina känslor, men samtidigt var mötet 

ännu en spik i kistan. Man gjorde bara inte så. Man gick inte till högsta hönset 

och klagade på sina närmaste chefer. 

   Jag insåg hur skilda våra världar var. Vi satt i varsin ände av hierarkin, hon 

högst upp, jag längst ner. Hur kunde jag vara så enfaldig och tro att vi skulle 

mötas? Vad hade jag hoppats på? Förståelse eller åtminstone att hon skulle ana 

problemen på avdelningen efter att arbetsmiljöenkäten presenterats. Där 

framgick klart att det fanns ett missnöje med ledningen på vår avdelning. Det 

var så uppenbart att de jämförande diagrammen mellan avdelningarna hade 
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klippts bort vid redovisningen för att inte vår avdelning skulle framstå som en 

katastrof. 

   Skrivelser från samtliga fyra kommunala bostadsföretag med skilda klagomål 

på mitt myndighetsarbete hade skickats till mina chefer. Nu kom också ett brev 

från det kommunala bolaget, Skolfastigheter i Stockholm (SISAB). VD: n var 

inte nöjd med mitt myndighetsarbete och efterfrågade ett förtroendefullt 

samarbete, samt ifrågasatte mina kontakter med andra institutioner.  

Arbetsrutinerna stramades upp ytterligare för min del. Det innebar att jag 

framöver skulle träffa Lasse Iisakka en gång i veckan för att informera honom 

om mina ärenden och hur de skulle handläggas. Jag övervakades minutiöst.   

   Efter den gångna veckans kontrollmöte ville Lasse Iisakka prata. Han hade 

hört av någon att jag uttryckt ett visst missnöje med den rådande situationen. Jag 

redogjorde för min syn på den särbehandling jag utsattes för och att den verbala 

avrättningen för drygt ett år sedan hade lämnat sår i hjärtat som jag fortfarande 

bearbetade i terapeutisk form och genom samtal med de arbetskamrater som 

undrade över min arbetssituation. 

   Jag hade drabbats av både ångest och ont i hjärtat. Företagshälsovården i 

egenskap av S:t Erikshälsan hade inte varit till någon hjälp för min del och i 

detta läge fick jag söka mig till den öppna marknaden. Jag fick en tid hos dr 

Costa på Enskede-Skarpnäcks psykiatriska mottagning. Det var vinter, bistert 

och kallt. Jag berättade om min arbetssituation och fick en ny tid till en terapeut 

och sjukskrevs. 

   Terapeuten hette Ulf Brinck. En man i min egen ålder. Lugn, sympatisk och 

skägg med stänk av grått. Han undrade, frågade och sammanfattade. Även på 

mitt förra jobb på SABO hade jag tagit mig an ett stort problem som i sin 

förlängning inneburit att jag avslutade min anställning. Terapeuten arbetade 

lugnt och metodiskt med att reda ut mitt inre kaos.  

   En läkare inkallades till kommande möte för att ta hand om det fysiskt onda. 

Han undrade över om det onda var mer märkbart när jag låg, stod, satt eller var 

på gående fot. Ingen skillnad. Problemen kunde till och med upphöra när jag 

sysselsatte mig med något som fick tankarna att gå i banor bort från arbetet och 

arbetsplatsen. Det kändes som en elvisp roterade inne i bröstet runt hjärttrakten 

och ett konstant tryck som påminde om träningsvärk.  

   Krissituationen på arbetet var enligt terapeuten och läkaren en orsak till min 

ångest. Fan, här satt dessa potentater och bedömde känslan som ångest, då jag 

inte ens gjort upp med mig själv om vad detta ord stod för.  Ångest var ett 

främmande begrepp, som aldrig någonsin nämnts i mitt föräldrahem.  

   Inte hade jag särskilt svårt att prata om mina fysiska defekter men det hade 

tagit mig nästan ett år att berätta om det hjärta, som värkte efter den 

psykologiska terror som jag utsatts för på arbetsplatsen. 

   En gammal byggjobbare kan ha ont i ryggen, axlarna eller värk i knäna, men 

något han definitivt inte drabbas av är ångest. Ångest är till för societeten och 

det studerande folket. Ågren däremot, som Cornelis Wreesvijk sjöng om i visan, 
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det kunde vem som helst drabbas av efter en våt kväll då detaljerna i vad som 

hänt kunde vara lite diffusa. 

   På byggarbetsplatser fanns ett krav på arbetsledningen om en väl planerad 

arbetsordning och utsatt tidsplan. Visst fanns det en hierarki på bygget, men 

fanns önskemål om något byggmaterial, så kunde det framföras till närmaste bas 

som ordnade det trots att han inte hade det formella ansvaret. 

   I den byråkratiska förvaltningsvärlden förhöll det sig inte på samma sätt. För 

en nybliven och oskolad tjänsteman kunde det ta år att lära sig dessa spelets 

finesser. Om ett önskemål eller en synpunkt framfördes till chefen kunde det 

hela bemötas med en avmätt attityd. Mottagande av information innebar inte 

något personligt ansvar utan sågs mer som att man fått en informell upplysning.   

   För mig kändes det ändå rätt att ändå be om ett samtal med Karin Jonsson för 

att klarlägga vissa missförhållanden. Att det inte var till någon hjälp, blev i 

stället till en kunskap.  

   Önskelistan med de 17 punkterna om hur en bra chef skall vara diskuterades 

under ordnade former. Vi delades upp i mindre grupper med en chef som höll i 

mötet, sammanställde synpunkter och kritik från dem som ännu en gång vågade 

uttala sig inför närvarande chef. Min grupp hade vid ett tidigare möte jobbat sig 

igenom de åtta första punkterna. Den nionde punkten var så känslig att Lasse 

kvartsbas försökte hoppa över den, men kollegan Janne Aronsson som skulle 

skriva protokoll påminde chefen i lite fina ordalag att den punkten också kunde 

vara av visst intresse. Punkten var som klippt och skuren för mig: 

*  Ställa upp på handläggarnas sida och våga ta strid i kontroversiella ärenden. 

   Och jag tog till orda. Tyckte arbetsledningen var dålig som gått bakom ryggen 

på mig och låtit Familjebostäder framföra sina klagomål på mig utan min 

vetskap. Det blev lite tillspetsat och Lasse tyckte att om det inte passade så 

kunde jag arbeta någon annan stans. 

   – Det är ingen som vill ha en 50-åring på halsen, så du lär få dras med mig ett 

tag till, blev mitt svar.  

   Senare läste jag protokollet som Janne Aronsson skrivit, där han också tagit 

upp chefernas bakom-ryggen-spel. Protokollen sammanställdes senare av 

byråchefen och presenterades lagom avskalat där enskilda övertramp hade 

suddats bort. Vad görs inte med omtanke om den överlydande chefen. 

   Janne Aronsson var en klippa, men skulle sluta för att flytta till Örebro, där 

nytt jobb och flickvän väntade. Hur skulle det gå för mig? Vi som stod så nära 

varandra i vår syn på sjuka hus. Försvann han fanns inte längre någon 

vapendragare som kunde presentera mina idéer.  

   Våra möten kring önskelistan resulterade inte i någon ändring i 

arbetsordningen, organisationen eller chefernas beteende, men cheferna ansåg 

att de har agerat kraftfullt och tagit problemen på allvar. Cheferna fick gå på 

kurs för att förkovra sig, men inget märktes, inget hördes, inget syntes och alla 

tappade sugen. Många sa upp sig och sökte sig vidare. Ingen tycktes ha någon 

förhoppning om förbättring på vår avdelning. Personalavdelningen hade också 
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uppmärksammat resultatet från den psykosociala arbetsmiljöenkäten och 

hoppades att vi skulle kunna klara av våra problem på egen hand. 

   Själv ringde jag husläkaren Rhodin och berättade att jag den senaste månaden 

mått allt sämre. Ont i hjärtat igen, en irriterad mage som nervöst snurrade som 

en tombola i kroppen, redan innan jag hunnit stiga upp ur sängen på morgonen. 

Hon kunde inte göra så mycket, men tyckte att jag borde prata med någon om 

detta problem. Jag föreslog själv Ulf Brink och berättade för honom att det 

kändes tungt även om det bara var fyra veckor kvar till semestern och att jag 

gick i funderingar över om jag skulle greja att gå kvar på jobbet på ren vilja. Jag 

hade varit hemma i tre dagar för vård av barn med sonen Kalle, men inte heller 

det kändes bra. Jag var irriterad även på barnen. Också de fick sitta emellan.  

   Bosse Ekstam jobbade fackligt för SKTF. Jag frågade honom hur han genom 

åren klarat av sitt jobb, eftersom han ansetts som besvärlig med synpunkter på 

både det administrativa och det praktiska arbetet. Hans förslag var att inte 

engagera sig då det tog emot, stanna upp i det praktiska, vänta in det egna 

välmåendet för att åter ta upp problemen när man kände sig stark igen. Jag 

pratade också med kollegan Roger Corner som verkade rejält däckad, han 

orkade inte med något engagemang.  

   – Man delar med sig av sin kunskap, man är engagerad i sitt arbete, men får 

ingenting i utbyte. Det är tärande, sa Roger.  

   Det hade regnat pengar över förvaltningen och personal söktes till tre nya 

tjänster för att jobba med allergifrågor. De skulle arbeta förebyggande och 

rådgivande i stället för med myndighetsutövning. Jag var inte särskilt intresserad 

av denna typ av arbete, men för syns skull sökte jag ändå dessa tjänster. 

   Under våren hade Lasse Iisakka arbetat för att få till ett möte med 

fastighetsägarna i Södra Station. Det var ledningens förhoppning att få dem 

själva att undersöka hälsoläget med Örebro-enkäten, en enkät som var anpassad 

för sjuka hus med avseende på hälsofrågor och inomhusmiljöfrågor. Vid 

kommande möte visade de kommunala fastighetsägarna inget intresse för att 

kartlägga hälsotillståndet i bostadsområdet. De visste redan att de hade ett 

problem, men varför skulle de vara angelägna om att detta offentliggjordes. En 

enkät skulle bara visa att hälsobesvären i området var onormalt stort och att 

miljoner måste plöjas ner på saneringar. 

   När skulle politikerna bli informerade? Inte genom förvaltningens försorg 

verkade det som. Våra chefer avvaktade eller blundade och så länge som de 

gjorde det existerade inte problemet.  

   I tidningen Vår Bostad stod att även Miljöförvaltningen drabbats av sjuka-hus-

sjukan. Inget går att dölja i evighet.  

   Lasse Iisakka hade skickat brev till mig under semestern och berättat att ett 

tjänsteutlåtande skulle skrivas i ärendet som gällde HSB: s bostäder på 

Reimersholme. Jag avbröt min semester för att under några dagar arbeta med 

utlåtandet. Det var inte särskilt upplyftande. Roger kände sig däckad och 

oinspirerad, Jutta var ledsen över att hon inte fått tjänsten att jobba med 
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allergifrågor. Cia berättade att hon tröttnat på hälsoskydd och sökt tjänst på en 

annan avdelning, Margareta var bekymrad över att bästa vännen Eva slutat efter 

många år på förvaltningen. Den ende som var riktigt uppåt var Per som skulle 

sluta om några dagar. 

   Det kändes tungt att börja jobba igen och inte se någon ljusning på problemen 

med arbetsmiljön. Några nyanställda nyexaminerade inspektörer var på plats. 

Nya friska krafter som skulle få avdelningen att blomma, tre unga kvinnor och 

för ovanlighetens skull hade en ung man anställts.  

 

Enskedeskolan 

   Det hade börjat några år tidigare när jag cyklade iväg med Kalle på 

pakethållaren ner till dagis och passerade Enskedeskolan som skulle renoveras. 

Den gamla skolbyggnaden från 1920-talet skulle moderniseras och två nya 

flyglar byggas. Grunden till de nya husen började gjutas sent på hösten och 

beräknades vara inflyttningsklart ett år senare. Att den snabba byggtakten kunde 

innebära problem var välkänt och jag hade tagit upp frågan med min byråchef 

Bengt Egerfors. Jag ville kolla upp renoveringsarbetet och nybygget under 

byggtiden som ett projekt. 

   Snön låg decimeterdjup i de nybyggda husen under vintern. Det innebar att 

golven inte skulle ha en chans att torka ut tills den nya verksamheten skulle 

börja. I den ursprungliga skolbyggnaden hade de gamla linoleumgolven rivits ut 

och nya golvmattor skulle läggas in. På golvet, som varken rengjorts eller 

slipats, låg asfaltlimmet kvar. Golvläggaren som var på plats berättade att han 

skulle spackla över asfalten med ett handspackel och ovanpå detta stryka en så 

kallad primer för att den nya limmade mattan skulle fästa ordentligt mot 

underlaget. Jag skrapade bort lite asfalt och fyllde primer på en glasflaska, som 

skickades på analys.  

   Kemisten Jan Kristenssons resultat var entydigt: Primern löser upp 

asfaltlimmet. Om dessa kemikalier spreds till inomhusluften fanns en risk för 

hälsobesvär för dem som vistades i lokalerna. Jag tog kontakt med ansvarig 

arbetsledning på byggfirman PEAB, men möttes med hånfull attityd: 

   – Jag har byggt hus i tjugo år och det har aldrig varit några problem med 

hälsobesvär, sa han. 

   Själv hade jag bara jobbat nitton år i byggbranschen, men jag skickade en 

skrivelse med krav på kontroll av bygget till PEAB och till den kommunala 

fastighetsägaren SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB), som var ytterst 

ansvarig för skolbygget. Men några åtgärder vidtogs inte.    

   Någon månad efter inflyttning hörde skolsköterskan av sig från Enskedeskolan 

och berättade att barnen hade hälsobesvär i både den nybyggda delen och i de 

renoverade byggnaderna. Under vårterminen hade fyrtio elever och tio lärare 

klagat över ögon- och halsbesvär. Jag uppmanade SISAB att utföra åtgärder 

under sommaren eftersom det också fanns indikation på fukt i golven. De 
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anlitade då konsulten BARAB, som förklarade att problemen inte härrörde från 

golven. Deras förslag var i stället att åtgärda ventilationen. 

   Överläkaren Kjell Andersson på Yrkesmedicin i Örebro blev inkopplad och 

hade utfört en enkätundersökning på Enskedeskolan: Det finns en överfrekvens 

av klagomål på inomhusklimatet såväl bland personal som elever jämfört med 

"friska skolor". Det är uppenbart att problem föreligger vad gäller 

inomhusklimatet. Det hela förklarades som ett ventilationsproblem, vilket fick 

anses som en ovetenskaplig gissning på en hälsoenkät, men ett glädjande besked 

för SISAB, eftersom ventilationsåtgärder skulle bekostas av byggfirman PEAB. 

Vid problem med golven var orsaken en undermålig beställning av 

fastighetsägaren, vilket innebar att SISAB själv var tvungna att stå för dessa 

kostnader.  

   I det läget stod det klart att Miljöförvaltningen inte skulle få några åtgärder 

utförda i Enskedeskolan om vi inte anlitade egna konsulter. Jag tog kontakt med 

FOA TOX i Umeå som fick ett uppdrag att utvärdera mina mätresultat. I sin 

utvärdering förklarade de att hälsobesvär kan förekomma även vid värden långt 

under de som uppmätts på Enskedeskolan. 

   Den interna posten inom förvaltningen tog sin tid att nå respektive adressat. 

Det innebar att interna brev inom avdelningen i stället lades direkt på 

vederbörandes stol på tjänsterummet. Denna morgon låg ett brev från Lasse 

Iisakka på tjänstestolen: 

   Det blir väl ingen ”soppa" av Enskedeskolan? Hem & Skola:s representant, 

ringde och sa att Kåvestad sagt att det är Hälsovådligt att vistas i 

skolan.....Detta tycks ha skrämt upp honom ganska ordentligt.  

   Jag torkade min svettiga panna. Vad menade karl’n med "soppa"? För vilken 

gång i ordningen serverades jag förtäckta önskningar om att lägga ner 

verksamheten när det började brännas? Det fanns inom förvaltningen ett tyst 

önskemål om att allt arbete skulle skötas på sådant sätt att alla var glada och 

ingen missnöjd. "Alla" var i första hand liktydigt med fastighetsägaren. I andra 

hand kom hyresgäster och oroliga föräldrar till barn på daghem och skolor. Det 

var betydligt enklare att manipulera föräldrar än att ta strid med 

fastighetsägarna, som var ekonomiskt informerade om kostnaden för sjuka hus. 

   Nu ville Lasse att jag skulle förklara för föräldrarna att de missförstått vad jag 

sagt om att det var hälsovådligt att vistas i skolan, trots att hälsoenkäten 

påvisade just detta. En vanlig förklaring vid liknande omständigheter var att: Det 

finns ingen anledning till oro för barnen. Det finns inga vetenskapliga 

undersökningar som visar att de kemikalier som finns i skolmiljön på något sätt 

skulle vara skadliga för dem.  

   Även konsulten Bengt Dahm på VBB VIAK i Linköping anlitades av 

Miljöförvaltningen. Efter ytterligare mätningar och undersökningar kom deras 

åtgärdsförslag, att alla nylagda golv skulle rivas ut, underlaget slipas noggrant 

och en golvmatta läggas på utan att limmas. Detta var besked från en kunnig 
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konsult som sanerat stora bostadsområden och det lugnade mina chefer för 

tillfället. 

   Några klassrum sanerades under vårterminen. Inför sommaren uppmanades 

SISAB åter att åtgärda alla klassrum där problem konstaterats och med relevanta 

mätningar bevisa att golvproblem inte förekom i de övriga. Om dessa åtgärder 

inte utfördes skulle ärendet tas upp i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Lasse 

Iisakka stödde åtgärden och undertecknade skrivelsen.   

   Konsulten Bengt Dahm, som tidigare dömt ut Enskedeskolan anställdes av 

SISAB som miljöchef. Helt plötsligt ändrade han åsikt och ansåg att golven inte 

längre behövde rivas ut. Uttrycket att han "köpts av SISAB" lades i min mun, 

vilket var helt felaktigt även om också jag ansåg att han fått en ny kavaj. 

 

Slut på semestern   
   Jag tittade in till Lasse Iisakka redan på morgonen efter semestern för att höra 

mig för om Enskedeskolan. Han berättade att Ulla Larsson mottagit klagomål på 

mig från SISAB: s VD Jan-Åke Henriksson. Han hade skrivit ett brev till Ulla, 

där han ansåg att jag hade gått för långt.  

   Jag kontrade med att det var mycket märkligt, då jag aldrig träffat honom 

personligen. Som underlag för hans klagomål fanns bara de skrivelser 

Miljöförvaltningen skickat till SISAB, vilka skrivits och undertecknats av Lasse 

Iisakka och mig. Lasse informerade om att även min kollega Roger Corner hade 

kopplats in som handläggare i ärendet, men förklarade inte varför.  

   Roger Corner hade under min semester träffat Enskedeskolans samrådsgrupp 

och informerats av SISAB: s nyanställde miljöchef Bengt Dahm, att 

Miljöförvaltningens skrivelse saboterat det gemensamma arbete som låg framför 

oss. Vad jag förstod var samrådet tänkt ske i SISAB: s regi, där de hoppades på 

att ha tolkningsföreträde och kunna driva ärendet utan inblandning av vare sig 

lagstiftning eller myndighet. Det var samma gamla visa. Helt plötsligt fick 

cheferna kalla fötter, drog i handbromsen och en löpsnara lades om min hals.  

   En dag stod hon åter i dörröppningen och en tanke for genom mitt huvud: Jag 

känner igen denna situation. Det var illavarslande.   

   – Kan du komma in till mig, sa Ulla Larsson i det närmaste militäriskt.  

   På plats fanns Ulla Larsson med vapendragare Lasse Iisakka. Min första tanke 

var: Här skall halshuggas. 

   Jag fick veta att SISAB: s VD Jan-Åke Henriksson ville ha ett gemensamt 

möte och krävde att jag skulle vara med. Jag blev pådyvlad att jag höjt kraven på 

de åtgärder som vi kommit överens om på samrådsmöte. Ulla Larsson menade 

att hon kände igen dessa anklagelser från tidigare klagomål från ett annat 

kommunalt bostadsföretag. Också jag kände igen typen av klagomål. Denna 

gång hade jag enligt Ulla Larsson brutit överenskomna beslut genom att ställa 

krav på golvåtgärder. I detta fall var det mer förvånansvärt än tidigare eftersom 

jag inte deltagit i något samrådsmöte tillsammans med SISAB. Det innebar att 



 36 

det inte fanns några överenskommelser att bryta. Däremot hade jag ställt krav på 

åtgärder.  

   Det hade ingen betydelse. Ulla Larsson förklarade för mig att jag överskridit 

mina befogenheter. Jag hade inte följt den arbetsbeskrivning som Lasse Iisakka 

upprättat. Jag undrade vilka befogenheter som överskridits eftersom Lasse hade 

läst och undertecknat samtliga skrivelser, men några svar gavs inte.  

   Men mötet var inte slut med detta. Ulla Larsson var på krigsstigen, aggressiv 

och anklagande. Det hade också kommit till hennes kännedom att jag fått en 

inbjudan som Miljöförvaltningens expert till att delta i Svanens miljömärkning 

för att arbeta fram miljöföreskrifter för betong. Vad jag inte visste vid detta 

tillfälle var att Ulla och Lasse samlade ihop all min post för att tillsammans gå 

igenom den.  

   – Varför har du inte informerat mig om detta tidigare, väste Ulla? 

   – Jag fick brevet i förrgår. Strax före semestern fick jag en förfrågan om jag 

var intresserad av att ingå i denna grupp, men då blev inget bestämt.  

   – Var det i egenskap av tjänsteman för Miljöförvaltningen eller är detta ett 

uppdrag som privatperson? 

   – Jag har inte funderat över det. Jag såg det mer som ett erkännande från 

utsidan av förvaltningen. Att någon hade uppmärksammat min kompetens inom 

området sjuka hus och jag var bara glad över att någon över huvud taget hade 

uppmärksammat det arbete jag utfört. 

   Underbart är kort. I tre dagar hade jag lyckats glädja mig över denna inbjudan 

och för stunden sett mig som en kompetent person. Jag var någon som skulle 

kunna tillföra något i detta ämne. Det tog bara en timme att köras över. Av 

någon anledning var jag helt lugn. Min attityd var; gör vad du vill, förnedra mig, 

anklaga mig, trampa på mig. Tyst tar jag emot allt.  

   Ulla öste på i oförminskad frenesi: 

   – Vad du gör på din fritid det struntar jag fullkomligt i, men är det som 

förvaltningens tjänsteman som du skall företräda oss?  

   – Vem är det som har bjudit in dig? Är det Golvgruppen som du deltagit i 

tidigare? Känner du projektansvarige för denna grupp? 

   – Nej, jag har aldrig tidigare träffat den här personen. Hon ringde mig strax 

före semestern och frågade om jag var intresserad av att delta i gruppen. 

   – Känner du någon annan bland deltagarna i gruppen?   

   – Nej, jag har aldrig träffat någon av dem eller pratat med någon av dem. 

   – Hur kommer det sig att du inte tagit upp detta tidigare? 

   – Jag fick inbjudan skriftligt i förrgår och först då ansåg jag mig som invald i 

gruppen. 

   – Är det inte på SIS miljömärkning som Magnus Hedenmark arbetar? 

   – Jo, så är det och Lennart Frise som tidigare jobbade på Miljöskydds- 

avdelningen har också börjat jobba där. 
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   Ullas aggressiva sätt att ställa frågor gjorde klart för mig att det var något fel i 

hela förfarandet och jag förbjöds att delta i gruppen. Hon hade blivit störd av 

min utnämning och hennes cirklar var rubbade.  

   Det hade varit en händelserik dag. Det var så oförutsett och märkligt att jag 

bestämde mig för fortsättningsvis sätta allt på pränt som förmedlades av mina 

chefer för att ha kontroll över skeendet. Tidigare hade jag känt mig däckad och 

håglös över hot och anklagelser. Nu blev det så tydligt att jag skulle anklagas 

även för det som jag inte hade gjort.  Jag var utpekad som avvikande, 

stigmatiserad. Jag hade fått nog och påbörjade en skrivelse till Miljö- och 

Hälsoskyddsnämndens politiker för att uppmärksamma dem på hur 

förvaltningen fungerade eller snarare inte fungerade vid problem med sjuka hus.  

   Roger Corner hörde av sig efter att han gått igenom handlingarna i 

Enskedeskolan. Sedan han sist talat med Lasse Iisakka hade något hänt. Han 

visste inte vad, men vårt möte på Enskedeskolan var enligt Lasse framflyttat en 

dag och Roger var inte kallad till denna sammankomst.  

Mötet hade dessutom flyttats till Miljöförvaltningen. Roger undrade huruvida 

han skulle vara med eller inte. Jag såg det som självklart. Det var ju ändå så att 

det var handläggarna som satt på kompetensen.  

   Ärenden som lyfts upp till avdelningsdirektörsnivå var av sådan dignitet att det 

var av allra största vikt att inte motparten fick en känsla av att orimliga krav 

ålagts dem. I detta fall hade de ansvariga inom SISAB tillsammans med Ulla 

Larsson redan förberett en strategi, där skuldfrågan förflyttats till handläggaren 

istället för att man tog itu med kraven på åtgärder för att komma tillrätta med det 

som var det verkliga problemet.  

   Vad jag sällan funderade över var den lobbyverksamhet som cheferna utsattes 

för av politikerna. Allt var inte hälsoskyddslag och förordningar. Den chef som 

inte lärt sig konsten att läsa mellan raderna hade definitivt minskat sina 

möjligheter till ett behagfullt liv i kommunens tjänst. Och politiker i nämnden 

satt ju som bekant även i de kommunala bostadsföretagens styrelser.  

   På avdelningsmötet blev det kungjort vilka som fått de tre allergitjänsterna. 

Jag var inte en av dem, men var inte särskilt förvånad över detta. Däremot 

förundrades jag över förfarandet att övriga sökande som inte fått jobbet 

personligen informerats om detta, medan jag blev informerad på ett möte. 

   Det planerade samrådsmötet med skolpersonal och konsult som skulle hållas 

på Enskedeskolan den 14 augusti var inställt enligt Lasse Iisakka. Jag ringde 

skolsköterskan för att kolla upp varför och fick veta att det inte alls var inställt. 

Det var Ulla Larsson som ljugit och personligen ställt in mötet för mig och 

Roger Corner. Efter att Ulla ertappats med taskspeleri gav hon tillstånd för 

Roger och mig att gå på det möte som vi kallats till. 

   Dagen efter hade SISAB bjudit in sig till förvaltningen för att diskutera 

Enskedeskolan. Jag hade bjudit med Bosse Ekstam som facklig representant då 

jag förväntade mig varma servetter. Roger Corner var inte inbjuden till mötet 

trots att han numera var handläggare. På eget bevåg bad jag även honom att 
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delta, eftersom det fanns oklarheter i SISAB: s påståenden som han kunde 

klargöra.  

   SISAB: s VD Jan-Åke Henriksson tog till orda och inledde mötet med: 

   – Jag ringde Ulla för att få till det här mötet. Vi har haft svårt att hitta former 

för samarbete och ett klimat för en lösning. 

   Jag kunde inte undgå att förundras över det språk som användes för att 

omskriva de faktiska omständigheterna. SISAB tog i detta sammanhang ingen 

notis om att lagstiftningen låg till grund för arbetet. I alla skolor där sanitär 

olägenhet kunnat konstateras hade förvaltningen "samarbetat" med SISAB. Det 

innebar att man inte agerade i dessa hälsoskyddsärenden. Fastighetsägaren 

skulle själv få möjlighet att rätta till problemen. Det var detta som man inom den 

kommunala sektorn kallade för ett fruktbart samarbete och ett bra klimat för en 

lösning. Det innebar att nödvändiga arbeten inte blev utförda och skoleleverna 

fortsatte att ha hälsobesvär med astma och allergier, eftersom någon uppföljning 

aldrig utfördes av Miljöförvaltningen.  

   – Vi får inte skapa oro hos lärare, elever och föräldrar. Vid paneldebatten på 

föräldramötet uttryckte Kåvestad att Enskedeskolan är ett sjukt hus. Det får 

psykologiska konsekvenser, fortsatte VD Henriksson. 

   Ansåg Jan-Åke Henriksson att det var psykologiska faktorer som fått 10 lärare 

och 40 elever att uppsöka sjukvården på grund av hälsobesvär efter skolans 

renovering?      

   Jag påminde Ulla Larsson och Jan-Åke Henriksson om att den konsult som 

SISAB anställt som miljöchef, Bengt Dahm, tidigare arbetat som konsult för 

företaget VBB VIAK och att han då i sin utredning av Enskedeskolan tagit fram 

ett åtgärdsförslag som vi då ansåg rimligt. Henriksson menade att samarbete 

fungerar bäst i dialogform och inte i skrivelser. Med skrivelser fanns inte samma 

möjligheter att missuppfatta eller glömma vilka krav som framförts. Efter att ha 

fått skopor av ovett, anklagats för än det ena än det andra och fått veta att mitt 

arbete medfört samarbetssvårigheter tog Jan-Åke Henriksson åter till orda: 

   – SISAB är villigt att dra ett streck över det gamla. 

   Jag nästan ramlade av stolen. Det uttrycket hade jag hört förut. Det var Ulla 

Larssons favorituttryck. Hur nära varandra stod de? Det lät mer som ett 

långvarigt förhållande.  

   Lasse Iisakka nickade instämmande och fyllde i i samma anda: 

   – Vi vill finna ett klimat för samråd. 

   – Ett streck över det gamla. Det uppskattar jag, sa Ulla Larsson. 

   Tänk så många streck Ulla dragit genom åren utan att reda ut problemen.   

   Jag frågade de närvarande: 

   – Kan man dra ett streck över det gamla, efter vad som har hänt? Jag har haft 

mycket besvär av det här. Rent personligt har det drabbat mig mycket hårt med 

de anklagelser som SISAB framfört och det har inneburit att jag blivit 

trakasserad av Ulla.  
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   Roger Corner fyllde i och påpekade att man i detta fall hade använt sig av 

syndabockssyndromet. Den fackliga representanten Bosse Ekstam undrade om 

tjänstemännen fick chefernas sympati genom att tysta ner ett problem. I det läget 

klev Ulla åter in på arenan och sa något om misshälligheter och att det nu skulle 

dras ett streck över det som varit.  

   Bosse Ekstam undrade också om den aktuella skrivelsen skulle dras tillbaka 

med anledningen av samrådet. Upphör myndighetsutövning i form av skrivelser 

i samband med samråd eller kvarstår kraven i skrivelserna?  

   Ulla var märkbart pressad och förklarade ansträngt: 

   – SKRIVELSERNA GÄLLER! 

   – Avslutningsvis vill jag understryka att det varit jag som fått ta all skit för hur 

ärendet handlagts trots att samtliga brev som skickats till SISAB har diskuterats 

med och godkänts samt undertecknats av byråchef Lasse Iisakka, sa jag.  

   Med detta lämnade SISAB-folket rummet och Ulla Larsson tog till orda inför 

de anställda på förvaltningen: 

   – Jag reagerar på att du säger att du blivit trakasserad, sade hon under det att 

hon vände sig till mig. 

   Jag avböjde att svara. Fanns där ingen medvetenhet över den egna 

aggressiviteten och hur hon agerade och reagerade? Med den uppkomna 

tystnaden upphörde mötet. 

   Efter mötet kom Lasse in på mitt rum med ett personligt vykort från en god 

vän som skickats till förvaltningen. Det hade blivit kvar inne hos honom och jag 

frågade varför han hade min post. Han berättade att det var hans uppdrag att gå 

igenom all min post innan jag själv fick ta del av den. Jag frågade registratorn 

Margareta Graaf, som diarieförde all inkommen post om det var en arbetsrutin 

och order att min post skulle lämnas till min chef. Hon intygade att Ulla Larsson 

hade sagt till henne att all min post först skulle överlämnas till någon av 

cheferna för granskning. Jag tog raka vägen in till Lasse och förklarade att jag 

skulle ta kontakt med facket omedelbart om detta fortsatte. Lasse lovade att ta 

upp frågan direkt och sedan återkomma. Något senare sökte han upp mig och 

lovade att hädanefter skulle jag få min egen post direkt. 

   

Vargen 

   Under våren hade kollegan Ulf Mohlanders exfru Maria ringt mig. Hon var 

föreståndare för fritidshemmet Vargen på Maria skola. Ett flertal anställda hade 

hälsobesvär och det tidigare daghemmet hade fått stänga på grund av att 

personal och barn blev sjuka. Min inspektion visade på fukt i golvet utefter hela 

ytterväggen, lukter och kemisk nedbrytning av golvmaterialet. Jag själv 

påverkades med klåda i ansiktet vid provtagningarna. Det var det mest solklara 

ärende av sanitär olägenhet jag haft genom åren. Alla kriterier var uppfyllda. I 

skrivelser till fastighetsägaren rekommenderade jag dem att anlita konsult och 

krävde att åtgärder vidtogs. BARAB anlitades. En missfärgad golvlist byttes ut 

och golvet polerades. Föräldrarna till barnen på fritidshemmet oroade sig för 
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sina barns hälsobesvär som inte hade förbättrats efter detta och efter sommaren 

kallades jag till ett föräldramöte. 

   Konsulten BARAB, som också var kallad till mötet, sammanfattade sin 

utredning med att fritidshemmet var en problemfri inomhusmiljö. Därefter 

redogjorde jag för mina mätningar och undersökningar med min bedömning att 

det var en sanitär olägenhet som måste åtgärdas. Den genomförda 

golvpoleringen var inte relevant för att åtgärda fuktskadorna i golvet. En 

förälder ställde frågan om jag själv skulle kunna ha mina barn på fritidshemmet. 

Sonen Kalle var 7 år och jag hade inga problem med att tänka mig in i 

föräldrarnas situation: 

   – Nej, jag skulle inte ha mina egna barn här. Möjligen skulle jag släppa in dem 

för att dricka ett glas mjölk. Om min son gick på fritidshemmet skulle han inte 

få vistas i lokalerna utan leka på gården. Självklart fick han gå in till 

mellanmålet, eftersom den korta stunden inte borde vara någon fara för hans 

hälsa. 

   Dagen efter berättade jag för Lasse Iisakka om mötet. Han var sedan tidigare 

informerad om Vargens problem av Roger Corner, vars fru också jobbade på 

Mariaskolan. Hon hade berättat om barnstugans långvariga problem och att flera 

i personalgruppen fått sluta på grund av hälsobesvär. I detta fall fanns inga 

betänkligheter från Lasses sida och han författande en ny skrivelse med krav på 

åtgärder med anledning av förekommande problem: "förvaltningen förväntar sig 

att lokalen inte används för fritidsverksamhet förrän utredning visar vad 

olägenheterna beror på och varaktiga åtgärder vidtagits". Det kändes bra att 

Lasse på egen hand tog sig an ärendet och att han skrivit under min tidigare 

skrivelse där vi var överens om krav på åtgärder. 

 

Avstängd 

   När jag efter morgonfikat gled igenom korridorerna mot mitt lilla bås visste 

jag inte vad dagen hade framför sig. Inne på skrivbordet låg en lapp. 

    Leif, Karin J vill att du går upp till henne.  

Hälsn. Lasse. 

   Vis av tidigare erfarenheter gick jag ner till vaktmästaren och hämtade ett 

kollegieblock. Skulle fler bjudas in till chefsrummet? Jag passade på att slinka in 

till Bosse Ekstam, ordförande i SKTF:s lokala förening i huset och frågade om 

han var ledig och kunde ställa upp om jag behövde assistans under kommande 

möte. Visst kunde han det, han skulle finnas på plats i sitt rum om jag behövde 

hjälp.   

   10.00 Knackade jag lite lätt på Karins dörrkarm och bjöds stiga på. Där stod 

jag i givakt och väntade in hennes erbjudande att sitta ner. Jag satte mig och 

Karin talade:  

   – Det har varit mycket problem genom åren och bråk med de parter som du 

varit i kontakt med. Du har fått en väldig stöttning av Bengt, Lasse och mig. När 

det gäller Mariaskolan har du uttalat dig på ett sätt som gör att du kommer att 
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avstängas från och med nu i ditt arbete. Du kommer inte att ha lov att företräda 

Miljöförvaltningen utanför detta hus. Om det ringer någon till dig hänvisar du 

till Lasse. Han får reda ut det hela. Du riskerar att bli av med jobbet. Lasse 

kommer att ge dig alternativa arbetsuppgifter tills vidare. Det är allt jag har att 

säga. 

   Det var klara besked och några frågor fanns inte i denna stund. Jag sökte upp 

Bosse Ekstam och läste upp anteckningarna för honom. 

   – Bad du att få det hela skriftligt och motivationen till avstängningen, undrade 

Bosse? 

   Återigen hade jag ramlat i en fallgrop. Inte hade jag tankarna på att ställa krav 

i detta sammanhang, där man inte var vatten värd. Stärkt av Bosses synpunkter 

gick jag tillbaka för att finna hennes dörr stängd. Sekreteraren upplyste mig om, 

att om dörren var stängd så var hon upptagen. Jag återgick till Bosses rum och 

öste ur den källa som fyllts med nytt vatten. Efter en kort stund stod Karins dörr 

åter öppen och jag stegade korridoren fram och knackade försiktigt på 

dörrkarmen. Återigen fick jag komma in och dörren stängdes bakom min rygg. 

Jag satte mig och ställde så frågan om möjligheten att få det hela skriftligt och 

motiven till avstängningen. 

   – Du kommer inte att få det skriftligt och inte motiven. När det gäller motiven 

ser jag ingen anledning att gå in på dem då du genom åren har fått dessa av 

Bengt Egerfors och Lasse Iisakka. I fem års tid har de förmedlat vad dina brister 

består i, samma mönster gäller för Mariaskolan. Har du förstått vad jag har sagt? 

   – Jag tror det. Jag kommer inte att ha lov att företräda MF utanför detta huset 

och om någon ringer skall jag hänvisa dem till Lasse. 

   Karin la snabbt till:    

   – Du är avstängd från dina ärenden och du får inte uttala dig i 

Miljöförvaltningens namn.  

   Vi skiljdes utan hövligheter. Jag informerade Bosse ännu en gång om vad som 

sagts och han slog i lagboken och menade att så här får det ju inte gå till. Där 

stod att före avstängning skall det förhandlas och facket ska informeras. 

   Efter ytterligare tankar som susade genom hjärnvindlingarna och dryftades 

med Bosse tog jag mig ner en våning till mitt rum. Lasse dök strax upp och 

förmedlade de direktiv som Karin givit honom: 

   – Du ska summera alla dina ärenden och skriva ner förslag på vad som ska 

göras och lämna in dem till mig, sa Lasse. 

   Jag frågade Lasse vad det var som låg bakom det hela. Var det fritidshemmet 

Vargen? Han sa att orsaken var ett brev från en hyresgäst som var adresserat till 

nämnden. Brevet hade hamnat på Karins bord och sedan vidare ner till Ulla. Det 

fanns mycket att undra över. Fanns det över huvud taget något brev? I så fall, 

hur kunde det komma sig att jag inte förhördes om brevets innehåll? Och vad 

kunde det i så fall stå i detta brev som var så graverande? 

   Per Linderholm tittade något senare in på mitt rum. Som facklig företrädare 

för SACO var han naturligtvis intresserad av vad som rörde sig i huset. Han 
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hade sett mig passera förbi till Karin Jonssons rum tre gånger på förmiddagen 

och även sett mig gå därifrån tre gånger. Mitt ansiktsuttryck verkade så förnöjt 

att han undrade vad som hänt, även om det inte låg inom ramen för hans fackliga 

gärning att informera sig om det. 

   Att jag skulle ha sett nöjd ut förvånade mig. Hade jag den minsta anledning att 

se glad ut? Helt klart var jag skärrad över vad jag delgivits och i den rådande 

situationen fanns inget att glädjas över. Hade jag verkligen sett glad ut? En 

episod om en skrattande man for genom mitt huvud. Jag hade liftat ner till 

Hiroshima och besökt det så kallade Atombombsmuseet med bilder över den 

första atombombens förödelse. Den jämnade staden och över 100.000 

människor dödades. Här fanns bilder över röksvampen som bildades efter att 

bomben detonerat på 600 meters höjd över staden. På en spelfilm intervjuades 

människor som överlevt bomben. En man berättade skrattande om sina hemska 

upplevelser hur människor efter hand dog av sina skador. Hur kunde han 

skratta?    

   Per berättade vidare om en händelse som jag inte lagt på minnet. Karin hade 

innan hon började jobba på förvaltningen varit styrelsens ordförande i 

fastighetsbolaget HIBY. Som representant för HIBY, som byggt 

Miljöförvaltningens hus, hade hon överlämnat en symbolisk nyckel till den nya 

förvaltningsbyggnaden på Rosenlundsgatan 60 till borgarrådet Josefsson. Karin 

Jonsson var alltså ytterst ansvarig för Miljöförvaltningens inomhusmiljö, som 

jag klassat som sjuka hus redan inför inflyttningen.  

   En tanke utkristalliserades ändå i mitt förvirrade huvud när jag på kvällen 

försökte somna. När vann den lilla människan över sina chefer? Hur tungt vägde 

mina ord i vågskålen mot byråchef, avdelningsdirektör och självaste direktören? 

Utslaget var klart.  

   I ett nafs hade jag fråntagits alla arbetsuppgifter. Inte en enda liten fråga hade 

Karin Jonsson ställt. Allt var så overkligt, så odemokratiskt. Ett beslut fattat helt 

genom att endast höra ena parten.  

   Efter att ha jagat ombudsmannen Per-Olof Persson på SKTF en hel dag fick 

jag tag i honom. Han hade kallats till Miljöförvaltningen utan att ha blivit 

informerad om vad saken gällde. Det var personalavdelningens direktör Annika 

Gidlund som hade fått uppdraget att diskutera min person med facket. För Per-

Olof, alias Poppen, var det redan helt klart, att man ville bli av med mig. På 

vilket sätt berodde på vad jag ville och kunde tänka mig. Det lät som läget var 

ett omplaceringsärende. Mina felsteg var enligt Gidlund att jag bland annat gjort 

snabba bedömningar i mitt arbete. Poppen frågade om bedömningarna också 

varit felaktiga, men på den frågan hade han inte fått något svar.  

   För att informera politikerna i Miljö- och hälsoskyddsnämnden om det 

allvarliga läget med sjuka hus hade jag sammanställt en skrivelse på 12 sidor 

med 26 bilagor. För att de skulle ta skrivelsen på allvar skickades en kopia till 

Stockholms Stads Revisorer, Yrkesinspektionen, förvaltningens jurist och 

ledningsgrupp.  
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   Efter att ha postat det digra materialet kände jag mig äntligen fri från det ok, 

som jag burit i flera år. Här fanns allt som undanhållits politikerna. Hur illa ställt 

det var och omfattningen av problemet. Kostnaden för att sanera de byggnader 

som inspekterats och kartlagts låg på cirka 600 miljoner kronor. Jag var i lindan 

av mitt arbete och den totala kostnaden för Stockholms stad uppskattades till två 

miljarder. Var mina undersökningar representativa för hela landet innebar det en 

totalkostnad på minst 20 miljarder kronor att sanera alla sjuka hus. Tack för 

kaffet! Jag svävade fram på lätta fötter. De politiker som läste inlagan skulle bli 

informerade om det folkhälsoproblem som mina chefer negligerat.  

   Jag berättade för en granne om min skrivelse till politikerna. Det visade sig att 

hon hade daglig kontakt med en av nämndledamöterna, socialdemokraten Tarras 

Wahlberg, tillika partikamrat med Karin Jonsson. När Tarras förstod vem min 

grannes fråga gällde hade hon snabbt förklarat att hon var informerad. Jag hade 

begått tjänstefel och blivit avstängd från arbetet.  

   Förvaltningen ville göra sig av med mig och hade upprättat en lista med 19 

punkter som låg till grund för detta beslut. Där fanns bland annat: 

* Redovisar inte sina underlag för bedömningar för Familjebostäder. 

* Godtar inga andra saneringsåtgärder än ventilerade golv. 

* Gör felaktiga och snabba bedömningar i tjänsteutlåtanden. 

* Undanhåller fakta för sin chef. 

   Dessa anklagelser skulle fyra år senare granskas av Arbetsdomstolen som inte 

fann någon anledning till kritik av mig. 

   En femte punkt var: 

* Agerar inte sakligt och opartiskt i sitt arbete på fritidshemmet Vargen.  

   Där skulle AD anse att jag uttalat mig på ett olämpligt sätt när jag sagt att jag 

inte själv skulle vilja ha mina barn på fritidshemmet. Att fritidshemmet senare 

stängdes under ett helt år för att sanera den sjuka byggnaden tog AD inte hänsyn 

till.    

   Skrivelsen med de 19 punkterna hade sammanställts av Ulla Larsson inför en 

inledande förhandling med mitt fackförbund, SKTF. Det var ingen vacker bild 

som målades upp. Utstrålade jag alla dessa negativa egenskaper? Det var inte 

undra på att jag hade behandlats illa om 19 punkterna var en beskrivning av 

verkligheten. Ulla Larsson hade verkligen ansträngt sig och använt sin 

kreativitet för att påpeka egenheter och negativa egenskaper. Den person som 

beskrivits skulle inte jag vilja jobba med. Jag gick in till Lasse Iisakka och 

frågade om han läst skrivelsen?  

   – Har du godkänt det som skrivits? var min fråga och han svarade ja.   

   – Det står ju en del lögner och osanningar i brevet, är det inte något som du 

reagerat på?  

   Det var det inte. Förvånad framförde jag:  

   – Jag ligger taskigt till för tillfället, men nu ligger även du taskigt till, eftersom 

det förekommer en del uppenbara lögner i skrivelsen, som jag kan bevisa är 

osanna. 
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   Sekreteraren Britt-Marie berättade att Lasse Iisakka gått in i hennes dator och 

friserat protokollet som hon skrivit från vårt senaste arbetsplatsmöte, trots att 

hon berättat för honom att jag hade läst det ursprungliga protokollet på skärmen 

och skrivit ner det på ett papper. Men ett protokoll som sekreteraren skrivit var 

tydligen inget att bry sig om för en chef på förvaltningen. Chefen hade 

tolkningsföreträde på vad som sagts och vad som beslutats.  

   Jag ringde Poppen. Enligt Karin Jonsson var jag avstängd från arbetet men 

enligt Annika Gidlund var jag avstängd från vissa arbetsuppgifter. Han visste 

inte vilka men skulle ta reda på det. Han hade också hört av personalavdelningen 

att jag skulle ha hotat Lasse Iisakka. Om jag tidigare ansett att jag låg taskigt till, 

så lät denna anklagelse än värre. 

   Staffan Norberg var sekreterare åt Miljöborgarrådet Margareta Olofsson. Jag 

ringde honom för att höra om han läst min skrivelse till nämnden. Det hade han 

inte, men han berättade att v, s och mp hade träffats för att diskutera 

"personalärendet". Jag blev smått förvånad över att det tagits upp som en 

personalfråga där man inte diskuterat sakfrågan om sjuka hus. Jag förstod nu att 

mina chanser var tämligen små att få upp sjuka hus till diskussion. Staffan 

menade att politiker inte hade någon sakkunskap och att han såg att detta ärende 

skulle lösas den fackliga vägen tillsammans med personalavdelningen. Ärendet 

kunde genom denna väg hamna hos Arbetsdomstolen, men det kunde ta tid.  

   Svante Johansson, ombudsman på Facklärarförbundet, ringde och var upprörd 

över att jag var avstängd från jobbet. Han hade berättat för ledningen på 

Facklärarförbundet att ingen av Miljöförvaltningens inspektörer tidigare hade 

agerat och fått åtgärder utförda på någon av Stockholms skolor. Det var första 

gången som något hade hänt när klassrummen i Enskedeskolan evakuerats för 

åtgärder.  

   Poppen var på besök på mitt jobb. Han berättade att SKTF centralt fått ett fax 

från Bosse Ekstam som handlade om hälsoskyddsavdelningen. Trakasserierna 

mot mig personligen togs upp, men också den dåliga arbetsmiljön på 

avdelningen. Avsaknaden av policy med mera. Efter detta fick tydligen Annika 

Gidlund lite mer att tänka på, men hon lovade att ge Poppen besked om vad de 

ämnade göra med mig. 

   Sven Nyberg i Enskede Socialdemokratiska förening var klart oroad över 

inomhusmiljön på Enskedeskolan eftersom han själv hade barn som gick där. 

Han berättade att han kände Karin Jonsson och undrade var hon stod i sjuka hus-

frågan. Jag lade fram två möjliga teorier. Den ena var att Karin som tidigare 

politiker agerade som sådan även i den här frågan, som var en fråga av stora 

ekonomiska mått. VD: ar och politiker i de kommunala bolagen hade utövat sitt 

inflytande över henne och berättat att de inte hade ekonomiska möjligheter att 

rusta upp skolor, daghem och bostäder till den nivå som lagstiftningen 

föreskrev. Det var orsaken till att förvaltningen inte tidigare agerat med att dra 

SISAB inför Miljö- och hälsoskyddsnämnden för alla deras sjuka skolor. 
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   Det andra alternativet var att Ulla Larsson som var handplockad av förra 

förvaltningschefen, också hade samma syn på förhållande till de kommunala 

bolagen, att de inte skulle föreläggas. I sin iver att följa den gamla chefen hade 

hon undanhållit de faktiska omständigheterna för Karin Jonsson. 

   Förvaltningens interna sjuka hus-grupp träffades regelbundet sedan något år 

tillbaka för att diskutera aktuella ärenden. Jag hade tagit fram fem av de nitton 

punkterna, som var skäl för avstängningen, som ett diskussionsunderlag för 

gruppen i fråga om arbetsrutiner. Det blev en ordväxling med heta ord där Lasse 

Iisakka fick stå till svars för förvaltningens agerande. Roger Corner ställde upp 

till hundra procent och redogjorde för sin syn, att man utsett mig till syndabock. 

Lasse var svart i ansiktet och bar ledningens agerande som sin personliga börda. 

Den var tung och tydligen honom övermäktig och plötsligt reste han sig och 

lämnade det pågående mötet utan motivering. Kvar satt de förundrande. 

   Bosse Ekstam berättade att en skrivelse från SKTF skulle skickas ut till 

samtliga medlemmar. Den ifrågasatte ledningens omotiverade agerande och 

hävdade att den uppkomna situationen hade sin orsak i ledningens 

oföretagsamhet och bristande kompetens. Han berättade också att SACO inte 

hade någon tanke på att ta upp frågan. 

   Ulla Larsson dök upp vid dagens fikabord. Hon såg grå och sliten ut. Det 

tycktes som hon åldrats senaste tiden. Det kanske inte var så konstigt. Man såg 

själv sliten ut vid anblicken i spegeln. Ingen gick omärkt ur denna historia och 

lång hade den varit. I fem års tid hade jag försökt slingra mig fram i byråkratins 

labyrinter för att hitta nya vägar, utan vägledning av policy eller handlingsplan 

för mitt arbetsområde. Det hade varit en smärtsam upptäckt att lagstiftningen 

inte var det rättesnöre vi hade att rätta oss efter.  

   På väg hem från jobbet stack det till ett flertal gånger i hjärttrakten. Det kändes 

som en bristning i en muskel som överansträngts. Jag undrade om samma 

historia som tidigare var på gång.  

   Det var en sjuk själ som på morgonen ringde till avdelningens sekreterare 

Gunvie och sjukskrev sig. Vi småsnackade om läget och Gunvie påminde om att 

Karin Jonsson på min 50-årsdag hade uttalat att hyresgästerna kom i första hand 

och Ulla Larsson hade sagt att jag som 50-åring hade mognat och att det var tid 

att ta de korta stegen. Efter tjugo minuters snack och enklare själavård ett hej 

och Gunvie svarade upp med:  

   – Hej då lilla gubben, en medkänsla och närhet som hon tidigare inte uttryckt.  

   På förmiddagen visit hos sjukgymnasten för att ta itu med de fysiska 

spänningarna i kroppen och på eftermiddagen besök hos Enskede Skarpnäcks 

psykmottagning för att ta itu med den psykiska smärtan. För fjorton dagar sedan 

mådde jag sagolikt bra efter att ha presterat min 38-sidiga skrivelse till 

politikerna. Denna dag sämre. 

   Bosse Ekstam ringde efter jobbet och berättade att Poppen och han deltagit i 

ett möte tillsammans med Karin Jonsson, Ulla Larsson samt Annika Gidlund 

och Ingegärd Bergsmark från personalavdelningen. Ulla höll en låg profil. 
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Gidlund var röd i ansiktet hade inget att säga och Bergsmark gjorde 

anteckningar. Detta var Karin Jonssons dag och hon höll låda i allra bästa 

politikerstil. Enligt Bosse lät hon nästan övertygande, åtminstone för den som 

inte hade någon kunskap i ärendet. Anklagelserna mot mig denna dag löd: 

Manipulerat underlag och undanhållit information. Dessutom var jag inte 

opartisk och manipulerade information vid handläggning. Poppen framförde att 

förvaltningen skulle lägga fram bevis för dessa påståenden vilket skulle ge 

SKTF möjlighet att pröva ärendet. Förvaltningen ville vidare inte säga upp mig 

utan lösa detta förhandlingsvägen och Poppen ombads att framföra detta 

erbjudande till mig.  

   Tidningen Södermalm hade uppmärksammat turbulensen på förvaltningen och 

deras artikel satte snurr på olika nyhetsredaktioner. Det blev intervjuer och 

inslag i TV3 och ABC-nytt. Poppen intervjuades också och han gjorde ett bra 

intryck på mig. Expressen, Tidningarnas Telegrambyrå och TV4 hörde av sig. 

Efter TV-inslagen hörde tittare av sig, gav mig sitt stöd liksom en hyresgäst som 

varit mitt ärende samt mina barns husläkare. 

   Radio Stockholm kände till 19-punktsbrevet från förvaltningen och bad 

Poppen om detta. Han ville ha mitt tillstånd att lämna ut det. Jag framförde att 

alla punkter var negativa för mig och obesvarade från min sida, men att jag inte 

hade något att dölja. Poppen berättade också att förvaltningen hört av sig och 

ville sekretessbelägga skrivelsen, vilket Poppen sade var omöjligt. I detta läge 

fick jag ändå en känsla av att offentlighetens ljus var bra.    

   Jag tog en cykeltur för att stärka kropp och själ och skingra mörkret. Efter 

punktering blev det en promenad på nittio minuter för att komma hem. Efter 

omelett och öl knackade det på dörren. Där utanför stod DN:s Jan Falk med 

fotograf Lars Epstein och praoelev som ville komma in.  

   – Jag ringde dig hem, men det var ingen som svarade, så vi åkte hit, sa Jan 

Falk. Han hade en artikel från TT och  Vår Bostad om Miljöförvaltningen som 

utgångspunkt för sin intervju. 

   Jag satt i telefonen hela dagen och bakeliten gick varm. Dagens höjdpunkt var 

TV: s Aktuellt som ville ha min skrivelse till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

DN: s Jan Falk hörde av sig för att läsa upp artikel och kolla att allt var rätt. Det 

kändes som den var lite stympad i vissa avseenden. Han bekräftade att artikeln 

kortats ner och att han var besviken över att den intervju som han hade gjort 

med Karin Jonsson hade förkortats. TV-Stockholm ville ha mig till studion för 

diskussion, men jag avböjde, eftersom jag inte kände mig mentalt förberedd att 

ställa upp i ett direktsänt program. Den inneboende känslan var att jag inte 

riktigt skulle hålla för den typen av arenateater.  

   Gamla polarna Benke Römert hörde av sig och gav sitt stöd, liksom 

"Skräcken" och grannen Sandro Runström. Han var glad över DN: s artikel som 

spridit kunskap om problematiken och sa att den borde vara mig till gagn i 

fortsättningen. Bosse Ekstam ringde och berättade att det var lågvattenmärke på 

förvaltningen. En tryckt stämning vilade i huset.  
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   Med nästa dags post kom ett personligt brev från en nöjd hyresgäst, som 

tidigare bott i Ringen. Efter mina mätningar och undersökningar hade hon efter 

flera år äntligen fått hjälp och ny bostad. Från Enskedeskolan kom en kopia på 

ett brev till Karin Jonsson där de undrade varför jag fråntagits jobbet efter att ha 

gjort ett bra arbete för att förbättra inomhusmiljön på skolan. Med posten kom 

också en liten bok från Byggforskningsrådet-Bengt Malmsten. Lärarförbundet 

hörde av sig och berättade att de skulle skicka ett brev till Karin Jonsson och 

berätta om vårt fruktbara samarbete med frågan varför jag fråntagits mitt arbete.  

   Under hösten 1994 hade jag läst miljörätt på Uppsala Universitet där 

professorn i miljörätt Staffan Westerlund föreläste. Han var inte bara kunnig han 

var också en trevlig person som jag uppfattade honom. Jag tog gud i hågen och 

ringde upp honom. Jag redogjorde för mitt ärende och min situation med 

skrivelsen i 19 punkter som låg till grund för avstängningen. Han föreslog att jag 

skulle bemöta skrivelsen och JO-anmäla mig själv, eftersom cheferna sagt att jag 

var partisk i mina ärenden till förmån för hyresgästerna och mot 

fastighetsägarna. Han undrade vidare över om jag hade stöd från arbetskamrater, 

facket och hemifrån? Jag berättade om vikten för mig av ett arbete. De växer 

inte på trä´n för en 50-taggare. Dessutom med en försörjningsbörda som vi 

delade på efter skilsmässan för våra tre kottar. Han var fullt införstådd med 

läget. Jag berättade om den pressade arbetssituationen med tre chefer över mig 

där alla tre hade sin del i skrivelsen. Staffan berättade om svårigheter som han 

själv upplevt i sitt tidiga miljöarbete. Han andades förhoppning och gav mig 

mod.  

   Några dagar senare tog jag en sväng på cykeln för att göra av med en del 

energi. Fysisk aktivitet var en stund av frid då spänningarna i kroppen knöts 

upp. Jag trampade till Handen där jag vände. När jag rullade utför långa backen 

vid Lyckåsvägen rivstartade plötsligt en bil, körde ut framför mig på stora vägen 

för att stanna lite längre fram på Österleden mot stan. Där stod den tills jag 

passerat. Lite märkligt verkade det, men jag svängde av på cykelvägen för att se 

den försvinna. Döm om min förvåning när jag en tredje gång upptäckte bilen, 

som parkerat vid vägs ände. Jag passerade bakom bilen på några meters avstånd. 

Den var vit, lite kantig, men det mest märkliga var att det fanns inga andra 

vanliga kännetecken. Jag gissade att den var japansk, men det fanns varken 

bilmärke eller typbeteckning på bakpartiet. Funderade över att ta kontakt med 

bilföraren, men la istället numret på minnet. Väl hemma skrev jag ner det för att 

senare ringa bilregistret. Men det blev aldrig av.   

   Jan Falk ringde från DN och läste upp sin nya artikel. Den var rak och enkel, 

inga kritiska frågeställningar och jag undrade över om den skulle gå fram. Alla 

människor tänker inte själva utan suger bara i sig det skrivna ordet. Jag hade en 

önskan om att spetsa till det eller vara mer tydlig, men man fick vara tacksam att 

någon över huvud taget befattade sig med frågan. Tänk om han bara hade följt 

upp Karin Jonssons lögn i artikeln genom att låta mina kollegor Roger, Jutta och 
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Annika få svara på frågorna varför jag hade avstängts och om de skulle våga 

arbeta med sjuka hus i framtiden.  

   Dagens DN bjöd på en artikel från Enskedeskolan där Jan Falk berättade om 

att saneringen påbörjats efter ett och ett halvt års idogt uppmanande från min 

sida.  

   Förmiddagen gick utan att någon hörde av sig. Vad var det egentligen man 

förväntade sig? Att folk skulle stå upp och hurra? Hur mycket stöd behövde man 

för att gå runt? Nu satt jag där, en ensam själ hemma, på avstånd från problemet 

och hade bara mig själv att tänka på. Det kunde ju också bli en ond cirkel när 

hemmets väggar ramlade över en med vardagens triviala bestyr som disk, tvätt, 

dammsugning och putsa barnens skor, sådant som annars utfördes på kvällar och 

helger. Dessa hemmets sysslor hade plötsligt blivit livets huvuduppgift. Världen 

krympte när dagens höjdpunkt var när posten skramlade i dörrens brevinkast. Så 

kom då äntligen posten. Ett kort från några föräldrar på Enskedeskolan som 

manade "ge dig inte, vi tänker på dig".  

   En hellugn förmiddag. Inte en figur hörde av sig. Dagen innan var det radio, 

tv, tidningar och privatpersoner, med anledning av DN:s artikel och ett tv-

program. Var det så det fungerade? Visas man inte upp i massmedia dör man 

sakta bort och flyter ut i glömskans värld. Vem bryr sig?  

   Telefonen ringde. Jag levde, någon hörde av sig. 

   På Dalens sjukhus fick jag en dos rehabiliterande behandling och i tidningen 

Kommun-Aktuellt en dos fackligt stöd:  

   SKTF stöder Leif Kåvestad fullt ut och anser inte att cheferna har presenterat 

en hållbar anledning till avstängning eller omplacering. Om det inte går att få 

en uppgörelse så går facket vidare till arbetsdomstolen.     

   Karin Jonsson ville inte kommentera avstängningen men uttryckte: 

   – Vi har skäl att ta de mått och steg som vi gjort. 

   På kvällen ringde husläkaren Anders från Gotland och undrade hur det var. 

Hade han sett eller läst något? Det hade han inte gjort. Emellanåt krympte 

världen och man inbillade sig lätt att alla andra också tog del av ens liv. Det var 

väl så som vissa växte upp i himlen när det skrevs några artiklar och de 

exponerades i TV. 

   Kollegan Anders Wulff hade träffat en politiker på sta´n, som sett på TV om 

förvaltningen. Han hade pratat med vänsterpartisten Margareta Olofsson, 

ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och fått klart för sig att det förhöll 

sig på ett helt annat sätt än vad TV förmedlade. Enligt Margareta Olofsson var 

jag bara ett personalproblem och det fanns fog för att omplacera mig.  

   Jag hade aldrig känt mig så ensam i hela mitt liv som den dagen. Nästa dag 

hade den känslan gått över. Det var mitt liv det gällde och någon annan kunde 

inte vara delaktig i min resa. Den var min egen, liksom upplevelsen av 

ensamhet, hur mycket stöd jag än fick.  

   Dagen var inte särskilt händelserik. Lite blev ändå gjort. Kommun-Aktuellt 

ville ha skrivelsen som gått till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det var också 
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TV 4:s önskan. Jag postade det. Handlade lite mat. Åt. Sov middag. Dagsrytmen 

hade fått ett lägre tempo och den psykiska tröttheten var min följeslagare. 

Hämtade sonen på fritids strax efter fyra. Det var kallt. Höstkylan gick genom 

märg och ben. Jag var en frusen man.  

   EKG och blodtryck. EKG OK, men trycket var högt och borde kollas upp 

närmaste veckorna. Om det låg kvar kunde medicinering bli aktuellt. 

Sjukgymnastik. Terapeutiska träffar. Vardagarna fick ett nytt innehåll. En 

oväntad överraskning när Anders Wulff och Magnus Ramström kom med stora 

korgen fylld av frukt, wienerbröd, choklad och blomma samt kort med namn 

från de olika avdelningarna på förvaltningen. Det värmde. 

   Med anledning av att Mats Hulth druckit öl för 70.000 kronor med sina polare 

på Stockholms stads kontokort, gick drevet i kvällspressen. Det var en av de 

affärer som innebar att ännu en högt uppsatt politiker fick lämna sitt arbete. I 

samband med dessa skandaler där också kommunens högre tjänstemän 

granskades uppmärksammades även Karin Jonsson. Särskilt intressant var att 

hon på stadens kontokort inhandlat ett par dyrbara långfärdsskridskor som 

present till Margareta Olofssons 50-årsdag.  Huruvida Karin Jonsson fick någon 

knäpp på näsan av stadens revisorer framgick inte.  

   Kreativiteten på förvaltningen var enligt mina telefonkontakter på utdöende. 

Handlingskraften lyste med sin frånvaro. Anledningen till att inspektörerna 

strömhoppat från sitt arbete förklarades med den dåliga lönen, vilket bara var en 

bråkdel av sanningen. Efter påtryckningar mot politikerna hade det inneburit att 

samtliga inspektörer under hösten kunde räkna med ett rejält lönelyft. Alla utom 

jag, vilket förklarades med att jag inte längre var inspektör. Det borde innebära 

att jag var avsatt från min tjänst, vilket sedan förnekades och senare förklarades 

med att jag fått ett projektarbete. Fortfarande inspektör, men det genomsnittliga 

lönelyftet för inspektörerna på en tusenlapp uteblev för min del. 

   Jag träffade kollegan Jerzy på Globen. Han berättade att borgarrådet 

Margareta Olofsson hade tackat nej till en resa till Japan. Den hade hon överlåtit 

till Karin Jonsson. Dessa fantastiska flickor. Hur skulle man klara av att komma 

någon vart om Miljöborgarrådet inte ville veta av sjuka hus. Detta skulle bli en 

tuff resa, där det var omöjligt att få rätt. Kom man en bit på vägen, så ramlade 

väl stenen ner igen.  

   Poppen hade fått ett fax från förvaltningen om att jag skulle skriva en handbok 

om Bra Byggmaterial - med andra ord fråntas arbetet som hälsoskyddsinspektör. 

Här hade jag pratat med människor som mått dåligt i sitt boende. Vid 

undersökningar visade det sig bero på fukt i betong som belagts med täta 

golvmattor. Genom mätningar framkom att en kemisk process pågick i golven 

som i förlängningen gav de boende hälsoproblem i form av ögon-, näsa- och 

halsbesvär, astma, eksem, allergi, huvudvärk och trötthet. För detta hade jag 

sparkats. En märklig åtgärd. Så absurd att jag kunde förstå dem som tvivlade på 

min berättelse.  
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   Härje Noreborn ringde och tackade för de bilder som jag tagit på honom under 

veteran-SM, där han som vanligt vann spjuttävlingen. Med åren hade det blivit 

både VM och OS-medaljer. Härje och farsan hade pluggat ihop för några 

decennier sedan och vi var klubbkamrater i Westermalm. Han berättade att han 

följt mig via TV och tidningar. Du är lik din farsa, sa han. Han opponerade sig 

också mot det som var fel. 

   Poppen, Bosse och jag träffades en halvtimme före det utsatta mötet och gick 

igenom skälen för avstängningen som framförts. Det var raka puckar vid 

förhandlingen. Kåvestad skulle under inga omständigheter ha tillbaka sitt jobb 

som inspektör sades det. Förslaget om ett projektarbete, att skriva en handbok 

om Bra Byggmaterial, lades fram. När det var slut skulle eventuellt något nytt 

arbete tas fram. 

   Karin Jonsson höll en kortare information för personalen där jag presenterades 

som ett personalproblem. Det fanns personliga omständigheter till 

avstängningen. Vad det kunde vara förklarades inte. Det var upp till var och en 

att fundera över, där den egna fantasin satte gränsen för vad som hänt. Hon 

ondgjorde sig vidare över att fackombudet Bosse Ekstam framträtt i TV och 

berättat om den dåliga arbetsmiljön där hälsoskyddsinspektörerna slutade. Själv 

var jag hemma och sjukskriven.  

   En hyresgäst som bodde i köpcentrat Ringen som höll på att saneras ringde 

och undrade om hon kunde hjälpa mig på något sätt. Hon följde händelserna från 

parkett eftersom hon satt med i Hyresgästföreningen.  

   De lokala TV-nyheterna ABC-nytt tog upp fallet Kåvestad och dagens 

debattör var Staffan Westerlund, professor i miljörätt: 

   – Under många år av miljörättsforskning har jag kommit i kontakt med ganska 

många fall som återspeglar något som är typiskt här i Sverige, att 

miljötjänstemän, chefstjänstemän och andra får stämpeln på sig att de är svåra 

att samarbeta med, när de i själva verket har följt vad de uppfattar som gällande 

svensk lag.  

   Staffan Westerlund uttryckte också farhågor över den korruption där man 

utövar påtryckningar på människor med att de kan mista jobbet om de driver 

frågan så hårt som lagstiftningen påfordrar. För mig var det upplyftande att höra 

någon annan berätta om sina erfarenheter ur ett juridiskt perspektiv. 

   Åke Askensten, miljöpartist som sett programmet hade tänkt skriva en motion 

om sjuka hus till kommunen. Jag berättade lite om att man idag varken kunde 

bygga nytt eller renovera fastigheter utan att de blev sjuka. Jag lovade att skicka 

honom mitt PM i Miljörätt om sjuka hus. Han frågade om han fick återkomma. 

Det fick han.  

   Eva Kangas från ABC-nytt ringde och undrade om hon fick göra ett lite längre 

program med mig, där hon skulle ta upp problemet i ett vidare perspektiv för 

granskning. Jag svarade att jag hade väl inte så mycket mer att förlora. Inte så 

mycket att vinna heller i personligt hänseende. Däremot vore det bra om det blev 

fokus på sjuka hus som ett folkhälsoproblem. Fanns det också en möjlighet att 
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lyfta det hela till en nivå där politikerna ställdes till svars skulle jag vara mer än 

nöjd. 

   Första arbetsdagen på en dryg månad. Det kändes bra att komma tillbaka. 

Annika Gidlund hälsade glatt. Inte bara en gång under dagen utan två. Ulla 

Larsson pliktskyldigt leende. Lasse Iisakka såg ut som om han inte visste på 

vilket ben han skulle stå. Jag tackade juristen Martin Lindman som varit med 

och skramlat till fruktkorgen med blomma och choklad. Han var inte glad åt att 

förvaltningen i TV framstod som en mindre lyckad inrättning. Juristkollegerna 

hade undrat om Miljöförvaltningen inte klarade av myndighetsrollen. Han var 

dessutom klart störd över Bosse Ekstams framträdande då det tydliggjorde 

förvaltningen som en arbetsplats med lednings- och organisationsproblem. 

   Jag fick stort stöd under dagen från mina arbetskamrater i form av kramar och 

klappar på axeln, välkomnande handskakningar, knutna nävar för att kämpa 

vidare och ord på vägen; "vi håller på dig”. Arbetsmässigt blev det inte så 

mycket gjort, men jag skickade mitt PM i Miljörätt till Åke Askensten och 

bestämde tid för intervju med SKTF-tidningen. 

   Ulla lämnade över ett handskrivet papper med en skriftlig uppmaning; du ska 

lämna in sjukintyg imorgon. Med "ska" understruket för att jag skulle förstå 

vikten av det hela. Lasse lämnade in två lappar på skrivbordet under dagen. Han 

hade passat på vid tillfällen då jag inte befann mig på rummet. Skämdes han? 

   Till lunch hakade jag på avdelningens ungdomar för en bit mat. Vi gick varvet 

runt i korridoren för att samla ihop uteätarna och vid hissen uppenbarade sig 

även Lasse Iisakka. Han mottogs med en iskall tystnad och jag såg det knappast 

som min uppgift att bryta isen. Han följde inte heller med gänget som tidigare. 

Han hade valt sin egen väg.  

   Karin Jonsson hade undrat och frågat facket vad jag höll på med. Förstod inte 

Kåvestad att han skulle bli av med jobbet? Varför envisades han med sitt 

motsträviga beteende och att uttala sig i massmedia? När jag fick höra hennes 

målsättning förstod jag att hon var allt för van att få som hon ville. Trodde hon 

kanske att jag hade tänkt lägga mig ner och dö?  

   Lasse Iisakka kom in på mitt rum för första gången sedan jag blev avstängd. 

Han frågade om några provmätningar som misslyckats och skulle tas om. Helt 

strikt arbete, inget annat. Jag tog inte tillfället i akt att prata om något annat än 

vad som frågades om. Risken fanns att det skulle misstolkas. Det gällde att inte 

säga något som kunde tolkas som hot, vilket det förra samtalet lett till. Roger 

Corner undrade om någon av cheferna hade talat om vad som gällde. Jag 

berättade att de över huvud taget inte kommunicerade med mig. Han förvånades 

över att de inte hade berört problemet. De var ändå mina chefer.   

   På väg till jobbet passerade jag vårdcentralen för att kolla blodtrycket. Hjärtat 

gjorde sig ständigt påmint redan innan jag började jobba. Trots detta kände jag 

mig emellanåt mycket stark, liksom jag ibland kände mig låg och ensam i en 

kamp som sannolikt inte skulle bli särskilt gynnsam. Med dessa tankar i bagaget 

fanns något att ventilera hos terapeuten på eftermiddagen. 
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   Senaste numret av SKTF-tidningen fick jag direkt från Ann Rudberg. Hon 

hade skrivit en helsida med två artiklar "Avstängd och tystad" och "Facket 

anmäler förvaltningen till Yrkesinspektionen". Raka puckar där Karin Jonsson 

fick en släng av sleven.   

 

Korruption i korridorerna 

   Genom försynens försorg fann jag ett dokument som vittnade om 

förvaltningens framtida verksamhet. Ett av Ulla Larssons möten med 

förvaltningens jurist Martin Lindman hade resulterat i dokumentet "4 nov 1994", 

som visade hur lagstiftningen med ett pennstreck skulle sättas ur funktion. 

   Fram till 1994 hade jag som hälsoskyddsinspektör hittat sjuka hus som 

tillsammans betingade en utgift på cirka 600 miljoner kronor i 

saneringskostnader. De kommunala bostadsföretagen och politiker bearbetade 

mina chefer med skrivelser och telefonsamtal som resulterade i ett antal möten. 

Ulla Larsson hade fått ett uppdrag, som hon själv inte var mäktig att klara av. 

Vid mötet med förvaltningens "lagvrängare" Martin Lindman fick hon juridisk 

hjälp med en "Metod" för att administrera bort problemet sjuka hus. 

   Enligt dokumentet måste först ett pilotprojekt skapas kring sjuka hus 

tillsammans med en fastighetsägare. I ett verksamhetsprogram beskrevs hur och 

varför förvaltningen vill driva projektet. När verksamhetsprogrammet godkänts 

av politikerna i Miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle arbetet med projektet gå 

före hyresgästernas klagomål på sjuka hus. 

   Om en klagande hyresgäst som inte fått ett överklagningsbart beslut anmälde 

detta till JO kunde förvaltningen hänvisa till nämndens ställningstagande i 

verksamhetsprogrammet. Miljöförvaltningen blev inte föremål för JO:s agerande 

och den klagande kunde "kasta sig i väggen", som juristen Martin Lindman 

uttryckt det enligt skrivelsen.  

   När förvaltningens Verksamhetsprogram presenterades i januari 1995 fanns 

där med två allergiprojekt med Stockholmshem samt Gatu- och 

Fastighetskontoret (GFK). GFK förvaltade 90 av stadens alla barnstugor som 

hade problem med inomhusmiljön. 

   Redan i mars 1995 regnade det manna över Miljöförvaltningen som tilldelades 

fyra nya tjänster, som skulle ingå i det planerade Allergiprojektet. Tjänsterna 

utlystes och det mest anmärkningsvärda var att projekten gick ut på att samverka 

med de kommunala fastighetsägarna och något myndighetsarbete med krav på 

åtgärder inte ingick i arbetet.  

   Tre av de fyra tjänsterna tillsattes av personer på avdelningen som arbetat med 

sjuka hus-problematiken. Det innebar att de ersattes av nyanställda 

nyutexaminerade personer som inte hade någon kunskap eller utbildning för att 

arbeta med sjuka hus.  

   På ett enkelt sätt hade Miljöförvaltningens jurist Martin Lindman och Ulla 

Larsson satt gällande lagstiftning ur spel och administrerat bort problemet sjuka 

hus tillsammans med politisk hjälp från Miljöborgarrådet Margareta Olofsson 
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som vaskat fram pengar till allergiprojekten. Förvaltningschefen Karin Jonsson 

och hälsoskyddsnämndens ordförande Margareta Olofsson kunde klappa sig för 

brösten över att den samordnade aktionen givit resultat. Att självaste borgarrådet 

Olofsson förstod problemen som de kommunala bostadsföretagen tampades med 

var inte så konstigt. Hennes politiska bana hade ju börjat som ledamot i 

Familjebostäders styrelse för att i samarbetets anda hamna i de fina salongerna. I 

den politiska världen var vänskapskorruption kittet och lagstiftningen var inte på 

något sätt helig. I all lagstiftning finns möjligheter att hitta kryphål, men att 

Miljöförvaltningens målvakter skulle agera så kraftfullt och metodiskt för att 

lägga locket på, det hade jag inte väntat mig.   

   Några sossar i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stadshuset ville förhöra 

sig om läget på arbetsmiljöfronten inom förvaltningen och kallade Bosse Ekstam 

till möte. Den information de fått från Karin Jonsson överensstämde dåligt med 

den information som Bosse hade att förmedla. De var också intresserade av läget 

vad det gällde mig. 

   Ont i hjärtat var min dagliga följeslagare sedan några veckor. Hur länge skulle 

man gå och dra på det?  

   Lämnade mina tio kvadratmeters modul på femte våningen och tog mig till 

fots upp till Bosse Ekstam på den sjätte. Vi diskuterade den nya lönen där alla 

inspektörer fått besked om personliga påslag. Det rörde sig mellan 500 till 2.200 

kronor. Själv hade jag inte fått något.  

   Bosse undrade över vad SKTF centralt höll på med, eftersom facket på 

förvaltningen inte fått vara med i denna uppgörelse. Inte heller visste han på 

vilka grunder påslagen skulle göras. Visst var det en möjlighet att lyfta en del av 

handläggarnas löner till en rimlig nivå, men att det skulle ske bakom ryggen på 

det lokala facket verkade besynnerligt.     

   Innan jag skulle gå hem kom Anders Wulff in på rummet och berättade att han 

pratat med Annika Gidlund. Hon hade gjort upp med Poppen om att jag inte 

skulle få något påslag på lönen. Jag blev minst sagt förvånad. Jobbade Poppen 

för mig eller mot mig eller rent av på uppdrag av Miljöförvaltningen? Om 

Anders redan visste, hur kunde det då komma sig att Poppen som förhandlat om 

min lön inte berättat för mig om utfallet och varför jag sidsteppats? Nya tankar 

och funderingar skulle födas ur detta samtal. Spelades det falskt bakom min 

rygg? I en sådan här process kommer man till ett stadium där samtliga personer 

granskas och ifrågasätts utifrån hur de agerar och vad de säger. Vilka kunde man 

lita på? Vad kunde man säga till vem i förtroende, utan att det skulle löpa vidare 

till nästa mun? Vem kunde svara på frågor och ge ett ärligt svar, som inte lindats 

in i kryptiska formuleringar? Jag utvecklade en känslighet för vad folk sa, vilket 

tonfall de hade och hur deras kroppsspråk var. Talade de sanning, tittade de en i 

ögonen och löpte deras samtal naturligt eller var de på sin vakt? Det som jag i 

vanliga fall inte brydde mig om blev av vikt för att fortleva och överleva.  

   Poppens sätt att uttala sig i tidningar och TV med kloka ord och att han inte 

vek undan för svåra frågor hade gjort att jag fått fullt förtroende för honom. Jag 
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bad honom skicka en skrivelse till Miljöförvaltningen där han klargjorde fackets 

ståndpunkt, men det blev aldrig av. Jag bad honom faxa förstasidan på de 19 

punkterna till mig - ett antal gånger. De dök aldrig upp. På något sätt stämde inte 

handling och ord överens. Här gällde det att vara med på nästa möte.  

  

   Efter dagens arbete ringde jag hem till Poppen på kvällen eftersom han inte 

svarat i telefon på jobbet. Han hade ännu inte pratat med SKTF-juristen, Karin 

Lindgren, som han sagt att han skulle. Datum för tvisteförhandling var ännu inte 

klart. Jag framförde att jag ville vara med. Han hade fått faxet från mig med 

uppgifterna om att jag tilldelats projektarbetet "Bra Byggval". Arbetet med 

handboken skulle påbörjas den första december. Där hade han tänkt lägga 

tolkningsföreträde och hävda att detta arbete inte var avsett för mig. När det 

gällde lönepåslaget där alla hälsoskyddsinspektörer fått ett avsevärt lönepåslag 

så hade han inte godkänt något förslag som innebar att jag inte skulle få några 

pengar, hävdade han. Jag sa att Anders Wulff fått det beskedet från Gidlund och 

han började sväva lite på målet, men ändrade sig inte eller försökte att i nya 

ordalag lägga saker och ting tillrätta och med detta nöjde jag mig.   

   På kvällskvisten ringde en pensionerad hälsoskyddsinspektör som jobbat med 

ett sjuka hus-ärende. Hon visste vilka svårigheter det kunde innebära och 

önskade lycka till. Sedan ringde en hyresgäst som undrade hur hon skulle agera 

eftersom hon hade hälsobesvär i sin lägenhet. Jag föreslog henne att höra av sig 

till politikerna i sin stadsdel. Anledningen att privatpersoner hörde av sig denna 

dag var att de läst en artikel om mig i SKTF-tidningen.  

   Miljöförvaltningens undersökning av fjorton skolor några år tidigare 

uppvisade skrämmande resultat. Samtliga skolor var i behov av åtgärder 

eftersom inomhusklimatet enligt gällande lagstiftning var att betrakta som 

sanitär olägenhet. Detta hade också tagits upp vid ett möte på avdelningen och 

då klargjordes att inga krav skulle ställas på skolorna, eftersom de skulle ges en 

möjlighet att själva bättra sig. Någon uppföljande verksamhet för att kontrollera 

om åtgärder hade vidtagits existerade inte på hälsoskyddsavdelningen. 

   Min skrivelse till Miljö- och hälsoskyddsnämnden där jag beskrivit dessa 

kommunala missförhållanden tycktes gå politikerna spårlöst förbi. Inga 

reaktioner hade ännu nått mitt öra, trots att jag kritiserat förvaltningen för att inte 

arbeta efter stadens miljöprogram "Miljö 2000", som tagits av 

Kommunfullmäktige. Visst var det ett problem att ledamöter i Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden satt i Familjebostäders och Stockholmshems styrelser. Ena 

dagen värnade de om medborgarnas miljö, andra dagen om ekonomin i det 

kommunala bostadsföretaget. En ohållbar kombination. 

   De lokala TV-nyheterna ABC-nytt var på visit på förvaltningen för att göra en 

längre intervju. Att sitta framför kameran och grillas var mer påfrestande än vad 

jag trott. Enligt reportern Eva Kanger hade Karin Jonsson sagt till henne att jag 

uppviglade hyresgästerna! Då Eva Kanger ville intervjua den personen som 

framfört det påståendet kunde Karin Jonsson inte hänvisa till någon. Var det 
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Karins arbetsmetod, att sprida rykten? Bosse Ekstam intervjuades också och 

efteråt gick Bosse och jag ut tillsammans och åt lunch. Vi gick igenom vilka 

frågor som stötts och blötts av ABC. De fokuserade på samarbetet mellan 

bolagen och förvaltningen. Bosse och jag hade tillägnat oss samma beteende 

som de kvinnliga cheferna i huset. De sågs ofta tillsammans nu för tiden för att 

äta lunch, men också som mentalt stöd för varandra i den pågående processen.  

 

Husarrest & munkavle 
   Redan på morgonen satt en lapp på bordet om att jag skulle vara på Ulla 

Larssons rum med Lasse klockan tre. Jag försökte få tag i Bosse Ekstam. 

Eftersom Ulla inte pratat ett ord med mig på tre månader var det inte läge att 

vara ensam med två chefer. Bosse var borta hela dagen och jag förhörde mig 

med Anders Wulff som ställde upp. Berättade för honom att SKTF skulle lägga 

tolkningsföreträde om att jag inte skulle arbeta med handboken. Omplaceringen 

av mig och de ändrade arbetsuppgifter var ett arbetsrättsligt brott eftersom det 

inte ingick i en inspektörs arbetsuppgifter att skriva böcker. Jag bad Anders att 

ta upp frågan, vilket han också gjorde. 

   – Det är för sent att lägga tolkningsföreträde, svarade Ulla och talade om att 

detta var tillfället för att diskutera förutsättningarna för det kommande arbetet 

med Handboken Bra Byggval, som skulle bli en handbok över sunda 

byggmaterial.  

   Ulla berättade i mästrande ton att arbetet i första hand gick ut på att göra en 

inventering av avdelningens bibliotek. Utifrån innehållsförteckning i böcker och 

rapporter skulle jag utläsa om de innehöll något som kunde ge råd och 

vägledning om bra byggvaror. 

   Jag framförde att om man skulle arbeta professionellt med projektet, så fanns 

det redan sammanställd information om detta. Det vore bättre att börja med det i 

stället för att gå igenom avdelningens åldersstigna bibliotek. 

   Ullas ögon hade vid detta lag blivit svarta, huden i ansiktet stramade och 

munnen blev till ett streck. Med en röst som gått upp en halv oktav gav hon 

order i militärisk ton. Det var ord och inga visor. Biblioteket skulle dammsugas 

på allt av intresse och jag fick i detta läge under inga omständigheter söka 

information utanför huset. Det fanns tillräckligt med material i biblioteket och 

någon kontakt med andra människor eller institutioner fanns det inget behov av.  

   Nog var detta ett straff så gott som något. Att i det dagliga arbetet förbjudas att 

använda telefonen. Detta var inte hämnd. Det var terror. Det som skulle ha 

kunnat bli en dialog blev en monolog. Ulla hade i detta läge inte möjligheten att 

ge efter. Hon hade en linje att följa. Kanske rent av en order, som i sin 

förlängning handlade om att få mig förstå att jag skulle lämna detta miljöhus av 

tegel. Men jag hade inga tankar på att lämna vare sig huset eller mitt arbete som 

gav mig ekonomisk trygghet för mig och min familj.  

   Efter mötet hade Anders Wulff och jag ett snack på mitt rum. Jag tackade 

honom för hans stöd. Genom de frågor han ställde blev det enklare för mig att 
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ligga lågt. Att projektet inte var annat än ett straffarbete var solklart för Anders, 

men det var svårt i detta spända läge att göra något, menade Anders.  

   Besök hos sjukgymnasten för behandling. Kontroll av blodtrycket hos 

sjuksystern. Avslutade förmiddagen med en timme hos terapeuten. På 

eftermiddagen möte på SKTF med Bosse Ekstam och Poppen som berättade att 

jag inte längre var avstängd som hälsoskyddsinspektör, men att jag inte skulle få 

ta del av de pengar som skulle fördelas i samband med strukturförhandlingen på 

grund av att jag inte längre arbetade som hälsoskyddsinspektör. En ekvation som 

inte gick ihop för mig. Jag skulle arbeta med handboken eftersom det arbetet 

prioriterades och jag var kompetent för det arbetet, som arbetsgivaren uttryckte 

saken. Det där Poppen sagt om att jag inte skulle få del av de extra pengarna 

som tilldelats övriga hälsoskyddsinspektörer lät intressant. Det överensstämde 

mer med vad Anders Wulff tidigare gjort gällande, men det hade ju förnekats av 

Poppen. Spelade Poppen dubbelspel?  

   Dagens Nyheters artikel om felparkerare bland Kommunens direktörer hade 

korat en vinnare. Miljöförvaltningens Karin Jonsson vann överlägset med 

tjugofem felparkeringar under två år. När det längre fram i texten framkom att 

bilen vid ett flertal tillfällen parkerats på handikapprutor undrade jag om även 

hon hade "ett mycket dåligt omdöme", vilket Karin framfört som anledning för 

att skilja mig från tjänsten. 

   Hälsoskyddsavdelningen hade avdelningsmöte redan på morgonen och inför 

mötet talades det högt om Karin Jonssons alla parkeringsböter. Personalen 

diskuterade Karins fadäs så ogenerat högt att det nådde Ulla Larssons öra. Hon 

såg det antagligen som sin plikt att rycka in och berätta sanningen. Inför den 

samlade gruppen ville Ulla tillrättalägga vissa felaktiga uppgifter som 

framkommit i DN-artikeln. Det var faktiskt så att det var Karins man som 

bidragit med 11 av de 25 felparkeringarna. Den ursäkten fick inget respons i 

bänkraderna och ansågs inte vara en fjäder i hatten för Karin utan fick omvänd 

effekt. Inte nog med att Karins man lånade hennes tjänstebil. Skulle kommunens 

innevånare dessutom betala hans bensinpengar.  

   Det var luciafirande i döttrarnas skola på morgonkvisten. Vita nattlinnen, 

glitter och tända ljus. Lussekaffe på jobbet. Poppen ringde. Det hade kört ihop 

sig på något sätt med tolkningsföreträdet. Jag förstod inte riktigt varför, men han 

hade inte rådgjort med juristen. Han lovade att höra av sig i nästa dag då han 

visste vad som bestämts nere i Stadshuset. Han ville veta vad som sagts på TV i 

fredags. Hade Karin Jonson sagt något om att jag var omplacerad? Det kunde 

innebära att jag var tvungen att ta itu med handboken "Bra Byggval". Jag lovade 

honom att försöka ta fram en kopia på fredagens inslag i ABC-nytt och ringde 

Eva Kanger som berättade att Karin Jonsson hade ringt hem till henne på 

fredagskvällen vid halv elva och varit full av hot. Karin Jonsson hade tyckt att 

hon kommit till korta i TV-inslaget och att det var Eva Kanger som skulle ha 

sparken. Hon var mycket aggressiv och Eva uppfattade hennes tilltal som ett hot 

och frågade också henne om det var ett hot, men fick inget svar.  
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Sista hissresan     

   Träffade på ingen mindre än Karin Jonsson i hissen på väg ner till 

morgonfikat. Jag sökte hennes blick och fick den, vilket föranledde henne att 

inleda en konversation. Tonen var anklagande, som om jag hade mig själv att 

skylla: 

   – Och hur mår du då? 

   – Efter omständigheterna mår jag bra. Och hur mår du då, var den givna 

uppföljningen i samma ifrågasättande ton. Ett spel, ett fäktande med ord där den 

spelade näsvisa artigheten från båda sidor hade ett och annat att dölja. 

   Karin följde upp den trevande inledningen med en anklagelse om att det var 

dåligt för förvaltningen med dessa lögner som jag uttalat. Jag blev förvånad över 

hennes påstående. Jag påpekade att det var arbetsgivarsidan som stod för 

lögnerna och att jag i ett senare sammanhang hade tänkt presentera dessa. I och 

med detta var vår gemensamma lilla resa avslutad. Vi hade båda nått det mål vi 

strävat mot. Bottenvåningen och en kopp kaffe. 

   Det lokala fackets ordförande Bosse Ekstam var min dagliga kontakt för att 

konferera om dagsläget. Han hade suttit i möte tillsammans med Karin Jonsson, 

Ulla Larsson och Annika Gidlund där han ihärdigt framhållit problemen på 

Hälsoskydd. Hans öppningsreplik när jag stod på tröskeln till hans rum var: 

   – Du kommer att få dricka upp ditt glas mjölk. 

   Jag förstod inte vad han pratade om, men efter att han refererat till vad som 

sagts på fritidshemmet Vargen klarnade det. Att jag uttryckt; om min son gick 

på detta fritids så skulle jag kunna tänka mig att släppa in honom för att dricka 

ett glas mjölk, för att sedan gå ut och leka på gården. Det var alltså denna mjölk 

det gällde.  

   Den oro som mina arbetskamrater uttryckt över vad man fick säga och inte 

säga som myndighetsperson hade enligt Bosse även inspektörerna på andra 

avdelningar uttryckt. De var irriterade över Karin Jonssons uttalande om hur de 

skulle förhålla sig till massmedia, eftersom det innebar en munkavle även på 

dem. 

   Jag sa det inte, men tänkte att efter all denna uppståndelse var jag honom evigt 

tacksam för det stöd han gav mig.  

   Mina tankar och ord kring situationen var, att vinner man ingen framgång i 

detta läge med klara tydliga förändringar i organisation och chefskap så skulle 

det i framtiden vara helt omöjligt att påverka inspektörernas arbetssituation på 

Hälsoskydd. Bosse berättade i förtroende att han bett att få tala med några 

politiker och redogöra för det faktiska läget med det kaos som avdelningen och 

förvaltningen befann sig i.  

   Om inte tanterna försvann som chefer fanns ingen framtid på åtskilliga år vare 

sig för förvaltningen eller för oss. Hur var det med Anders Wulff i SKTF:s 

styrelse? Aldrig visste man på förhand om han skulle ryckas med av entusiasm 

och engagemang, eller förklara att det var omöjligt att få till förändringar. Efter 
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femton år på förvaltningen kunde han vara helt uppgiven. Han hade varit med 

om ett antal omorganisationer. Han hade sett chefer komma och gå. Han såg sig 

runt ikring och sa; jag känner inte ens till alla nya som börjat på avdelningen 

senaste året. Folk kommer och folk går. Den här avdelningen är inget annat en 

hållplats, där man lär sig det praktiska hälsoskyddsarbetet i väntan på att gå 

vidare till ett nytt och bättre jobb. 

   Lördagsmorgonen ägnades åt sonens bandyskola. Där träffade jag Vic, som 

tidigare jobbat på förvaltningen. Hon trodde att Karin Jonsson skulle bli tvungen 

att gå. Jag stärktes i min förhoppning om att få en ny chef. Kunde det vara 

möjligt att Karin Jonsson skulle få ett annat arbete?  Vilka kvalifikationer hade 

hon? Som socialborgarråd hade hon en omvittnad inkompetens, där hon räddats 

av sin sekreterare Rolf Mirlas, en person som var både kunnig och omtyckt av 

underlydande. Karin hade dessutom gjort sig ovän med hela Stockholms 

brandkår efter uttalande om att: "brandman inte var något yrke". Hennes 

agerande i miljöfrågor och hennes parkeringsböter på handikapprutor hade fått 

människor att se henne i en ny dager.  

   Politikern Björn Jonsson, miljöpartiet, ringde och undrade över läget. Han 

hade pratat med partibröderna i Haninge Kommun. De var oroliga över vad som 

hände i den kungliga huvudstaden. En partisyster, Katarina Ronsten, som satt i 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, hade berättat att nämnden var enig. Jag skulle 

bort. Det var andra puckar än den förhoppning jag invaggats i dagen innan jag 

träffade Vic. Dagen efter skulle Bosse Ekstam på visit till Socialdemokraterna i 

nämnden. De ville förhöra sig om läget på förvaltningen. 

   Tog trappan upp en våning till Bosse Ekstam före morgonfikat för att höra hur 

hans möte med politikerna under gårdagen hade avlöpt. Han såg bekymrad ut 

när han började redogöra för deras förhållningssätt. De framförde att Ulla 

Larsson var en driftig och duktig chef och vad det gällde Karin Jonsson hade de 

även där talat om kvalitéer. Man hade slutit leden. Bosse skakade på huvudet. 

Han var nere i en vågdal och jag som kände att styrkan och viljan återkommit 

sa:  

   – Det här kommer att gå vägen, jag känner det inom mig. Självklart är ingen 

seger lättvunnen och visst ser det lite dystert ut för tillfället med dessa politiker 

som vindflöjlar. Men det finns en fördel med politiker om det börjar blåsa åt 

andra hållet, ja då är dom inte sämre än att dom kan ändra sig.  

   Efter lunch lämnade Bosse ett meddelande på telefonen. Det gick rykten på 

stan att Karin Jonsson skulle flyttas till den sociala sektorn och ta över när Ulf 

Anderssons förordnande gick ut.  

   Det pågick taktiksnack utanför den plan som var min arena. Man var en liten 

schackpjäs som flyttades ett steg framåt ena dagen. Andra dagen ett snett steg åt 

sidan för att på tredje dagen hotas av både springare och torn. Inte nog med det. 

Emellanåt drogs nya spelregler upp och en ny boll sattes i rullning. Man visste 

aldrig åt vilket håll den skulle rulla.  
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   Arbetsledningen hade satt mig på dyngstacken med förhoppning om att lukten 

skulle avskräcka både arbetskamrater och facket. Det hade inte ingått i deras 

plan att jag skulle ta upp skiten och passa den vidare till massmedia för att få 

den granskad och på detta sätt få in den i själva kretsloppet. Skiten gör sig inte 

på dyngstacken, den ska spridas vidare för att få grödan att växa. 

 

En beundrarinna hör av sig 

   Efter några timmar på jobbet åkte jag hem till äldsta dottern Anna som var 

sjuk. Jag köpte med mig färdiglagat och lättuggat för en sjukling. På 

eftermiddagen ringde Marie. Hon undrade hur det var? 

   – Som vanligt, huvet upp och fötterna ner.  

   – Och hur mår du, mår du bra? Är du ensam hemma? 

   – Ja. 

– Kan jag komma hem till dig? 

   Vid det här laget hade Maries till synes välbekanta röst fått ett obekant tonfall 

och jag började fundera över vem det var som frågade. 

   – Jag tyckte mig känna igen din röst först, men nu hör jag att det inte är den 

Marie som jag trodde. Vem är du? 

   – Du känner inte mig. Vi har aldrig träffats. 

   – Men varför ringer du mig? 

   – Jag såg dig i SKTF-tidningen. Jag tyckte du var snygg. Jag tänkte att vi 

kunde träffas. Kan jag komma hem till dig? 

   – Jag är hemma med min dotter som är sjuk. Jag tror inte det passar sig. 

   – Men jag skulle vilja träffa dig. 

   – Men jag har en familj. 

   – Hur har du och din fru det? Har ni det bra? 

   – Ja, vi har det bra, svarade jag. I detta läge tyckte jag en nödlögn var på sin 

rätta plats. Att vika ut sitt allra personligaste kändes inte aktuellt för en person 

som jag tidigare aldrig hade pratat med. 

   – Har ni det bra tillsammans? Hur ofta älskar ni med varandra?  

   – Jag tror att vi håller detta inom familjen, svarade jag.      

   Vem är du egentligen, vad heter du? 

   Marie hette hon, med ett efternamn som lät thailändskt, vilket hon också 

bekräftade. Hon berättade att hon gick på TBV och läste spanska. Vad var det 

hon ville? Var det ett erbjudande som var sponsrat av de kommunala 

bostadsföretagen? Under samtalets gång hade jag fått känslan av att hon stod 

utanför dörren och bara väntade på att få stiga in. Jag undrade över denna 

thailändska flicka. Det var ju inte helt ovanligt att svenska män tog sig en fru 

från Thailand. Efter en kort tid blev det äktenskapliga problem och den kvinna 

som tidigare lovats guld och gröna skogar övergavs. Kanske var detta ett sätt för 

henne att bli kvar i landet. Kanske hade jag i tidningsartikeln framstått som en 

person som hjälpte människor i nöd. Kanske hon hade ett uppdrag? 

   På promenad i korridoren hörde jag Ulla Larssons röst:  
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   – Du vet att du skall påbörja arbetet med handboken från och med nu. 

   – Ja, Lasse informerade om det igår. Men jag skall prata med ombudsmannen 

om det, svarade jag. 

   Ulla blev störd över att jag hänvisade till ombudsmannen. Här var det hon som 

var chef minsann. 

  –Det är klart med att du skall påbörja arbetet, knastrade en frusen röst.  

   – Jaha, svarade jag och backade ut ur hennes liv.  

   – Vart ska Du gå? 

   – Till förrådet och lägga tillbaka ryggsäcken, svarade jag. Kanske hade hon 

redan glömt att hon faktiskt ropat på mig och fått mig att avbryta denna handling 

helt nyss. 

   Kanske hade hon stirrat sig blind på det brev jag höll i andra handen. 

Igenklistrat, där jag medvetet och ihärdigt höll adressatens namn mot kroppen. 

Visst kan små detaljer vara oroande och i detta fall var hennes undran helt rätt. I 

kuvertet låg ett julkort, med en personlig hälsning till Staffan Westerlund från 

"nästan alla på Miljöförvaltningen". Han hade verkligen gjort sig förtjänt av en 

hälsning från oss alla som jobbade med miljöfrågor. Han var den som hade lyft 

debatten från sandlådenivå till ett högre plan, där det som betraktades som fel 

och rätt var förankrat i lagboken. Med detta instrument skulle vi operera enligt 

hans grundsyn och inga chefer och politiker skulle lägga locket på problemen 

som skulle tas fram och prövas lagligt.  

   Han hade i ett par TV-program i egenskap av professor i miljörätt intervjuats i 

vad som han kallade "fallet Kåvestad". Han pekade på likheter med miljöchefen 

Högni Hansson, som politikerna i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Landskrona 

hade sparkat när han vägrade gå i deras ledband och i stället lät lagstiftningen 

styra. 

  

Julafton  
   Jag hade missat radioprogrammet "Fången på fyren", men på självaste julafton 

drog jag mig tillbaka för att lyssna på reprisen. Det var både det ena och det 

andra som överensstämde med min upplevda verklighet. Det syntes mig som om 

historien följer ett visst mönster. När den enskildes samvete säger ifrån kallas 

det för samarbetssvårigheter. Konsekvensen blir förtal, lögnaktiga påståenden, 

kalla blickar, utanförskap med kränkande särbehandling och uteblivna 

lönepåslag. I mitt fall fanns ingen fyr att omplaceras till. Platsen i källaren, dit 

Malte tidigare förvisats och tillbringat sin tid i väntan på pension, var ledig. Men 

det skulle vara allt för uppenbart som särbehandling. I stället väntade mig 

oviktiga fiktiva arbetsuppgifter. Dessutom slutade chefer att hälsa. Man liksom 

inte syntes. Man blev transperent. Konversationen, den absolut nödvändiga, 

skedde via lappar som lades in på skrivbordet då man för en stund försvunnit 

från arbetsrummet för lunch eller en eftermiddagsfika. 

 

Husarrest, munkavle och straffarbete   
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   Bostadsreportern Lennart Arnstad på Aftonbladet berättade att han varit på 

Miljöförvaltningen i mellandagarna och gått igenom diariet över inkomna sjuka 

hus-ärenden. Han hade hittat Familjebostäders stora problemområde i Snösätra 

och ett flertal klagomål i Dalen efter sanering. Jag blev glad över hans 

företagsamhet, men min förhoppning skulle grusas eftersom han aldrig följde 

upp ärendena som visade hur Miljöförvaltningen aktivt arbetat för att lägga 

locket på. 

   Miljöpartisten Björn Jonsson hörde åter av sig. En partikollega till honom 

hade varit i kontakt med partiets representant i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. 

Enligt uppgift hade jag polisanmälts av Miljöförvaltningen. Björn Jonsson 

frågade vad jag hade gjort? Själv var jag ovetande om både brott och anmälan, 

men tackade för upplysningen. Det kunde vara bra att känna till rykten som 

cirkulerade. Vad hade Karin Jonsson hittat på denna gång? Ingick det i spelets 

regler att anklagas för brott?  

   Korridorsnackade med en kollega när Ulla Larsson passerade förbi. Som 

vanligt log vi våra bästa leenden och hälsade artigt på varandra. Kollegan skulle 

inte för en sekund ha kunnat tro eller förstå vilka anklagelser som hon riktat mot 

mig. Artigt och belevat.  

   Ulla kostade också på sig en fråga, med anledning av att jag varit hemma 

dagen innan för "vård av barn": 

   – Är Kalle frisk idag? 

   Jag fann ingen anledning att upplysa henne om att min sjuårige son idag hade 

sällskap hemma av sin mamma. Svaret blev kort och militäriskt: 

   – Nej 

   Dessa spelade artigheter. Det var inte utan att man längtade tillbaka till arbetet 

som snickare på bygget. Om det var någon man tyckte var en bonntjuv, ja då 

fick han veta det. Som tjänsteman hade man ingen möjlighet att leva ut sina 

känslor. Kunde det vara därför som slipsen satt som en snara runt halsen på 

högre tjänstemän?  

   Som byggjobbare hade jag sagt åt en dumdryg murartaska att själv kånka upp 

sitt bruk på ställningen och för detta fått sparken på stående fot av 

byggmästaren. Det var ett sätt för honom att påpeka att han inte var nöjd. "Är 

det så att det inte passar, då är det bara att syla ihop.” Det innebar självklart inte 

att jag fick sparken. Jag var behövd. På bygget hade alla sin plats och funktion. 

Där var alla en kugge i ett lagarbete.  

   Det var lördagsmorgon och det var dagen efter. Lite ringrostig efter god mat 

med pilsner och nubbar i goda vänners lag gjorde jag mig bäst i sängen. För att 

ha ett fullgott skäl för att ligga kvar tog jag fram det inspelade bandet från 

julafton, drog täcket upp till hakan och lyssnade ännu en gång. 

   Radioteatern ger: Fången på fyren av Malin Lagerlöf. Regi: Eva Dahlman. 

Musik: Ulf Dageby. I rollen: Göran Ragnerstam. I DN:s tablå stod att läsa: 

   "Minns ni mannen som vägrade tiga och blev placerad på en fyr? Den här 

pjäsen bygger på hans berättelse. 1977 går den ryske oljetankern Tsesis på grund 
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i Stockholms södra skärgård. Grundet är inte utsatt på sjökortet. Hundratals ton 

olja läcker ut. Vem skall betala den dyra saneringen? Sjöfartsverket har känt till 

grundet, men tar trots detta inget ansvar. En tjänsteman protesterar mot 

chefernas försök till mörkläggning. När han till slut tar kontakt med en 

journalist, blir det början till en mycket lång och plågsam process, som förändrar 

hans liv." 

   Pjäsen var stark. Jag låg där och samlade mod. Det kunde behövas mod och 

ork för att stiga upp en dag som denna, men det skulle dröja ända fram till 

eftermiddagen innan jag tog itu med vad som varit på gång under två månader. 

   Jag hoppades att det på något sätt skulle ordna upp sig. Det borde finnas någon 

slags naturlag som innebar att sanningen var det enda som kunde överleva. Jag 

som tidigare glatt mig åt att få två kvinnliga chefer till överhuvuden på 

arbetsplatsen. Som mödrar måste de vara besjälade av livets ursprung. De borde 

förstå min oro för att de kemiska föroreningarna i de sjuka husens inomhusluft 

skulle vara skadliga för boende och dagisbarn.  

   Miljöpartisten Åke Askensten hörde av sig. Han hade förhört sig med sina 

partikollegor om varför jag stängts av från arbetet, men inte fått något svar. Det 

antyddes att jag gjort något allvarligt och kriminellt. Han var intresserad av att 

höra vad det var och jag berättade att jag inte visste vad som kokats ihop. Han 

tyckte att jag skulle kräva att få veta vad som lagts mig till last och att jag borde 

ta SKTF:s ombudsman till hjälp.  

   Hemmaafton framför TV: n. Ingenting förvånade en i tider av tv-såpor. Men 

det var magstarkt att Bim Enström på TV4 hade skuggats och kartlagts i sitt 

arbete och att dokument hade stulits på hennes arbetsplats, för att hon granskat 

HSB:s affärer.  

   Någon hade också varit på mitt arbetsrum och rotat i mina papper. Det var inte 

första gången och tydligen fanns det stora och starka krafter som ville veta mer 

även om mig. Att jag var övervakad visade sig också på annat sätt. Nyligen hade 

jag fått ett brev av Lasse Iisakka, som var poststämplat och diariefört för en 

månad sedan, vilket gjorde att jag förstod att min post fortfarande synades av 

överheten.   

   I själva verket fanns ännu tätare skott mellan Bim Enströms fall och mitt eget. 

På lunchen berättade Anders Wulff om Harald Ullman, som var spindeln i nätet 

i gårdagens TV4-affär med Bim Enström. Denne Ullman, som hade en 

reklambyrå, var ingen annan än självaste Karin Jonssons man. Jag tappade 

arbetslusten för resten av dagen och gjorde inget mer. 

   Statens Provningsanstalts uppföljning efter saneringen i kvarteret Svärdet i 

Södra Station visade inte på några förbättringar. Inte heller hade hälsoläget för 

de boende förbättrats efter saneringen. Vilket ben skulle ledningen välja att stå 

på denna gång? Skulle nämnden informeras om detta och skulle förvaltningen 

våga ställa krav om att de 43 lägenheterna skulle saneras ytterligare en gång? 

Det skulle senare visa sig att förvaltningen inte längre befattade sig med detta 

problem. De som klagade fick ingen hjälp och när Ulla Larsson intervjuades i ett 
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radioprogram förnekade hon all kännedom om att det skulle ha förekommit 

några som helst hälsoproblem i Södra Station. 

   Vid morgonfikat diskuterades återigen Ullman-affären och flera tjänstemän 

uttryckte att de nu hade svårt att ha något förtroende för sin chef, Karin Jonsson. 

Jag berättade att även jag hade haft besök på rummet några gånger under hösten 

där någon snokat igenom mina handlingar. Innan dagens slut tittade jag igenom 

handlingarna i min akt som fanns på personalavdelningen och fann att Karin 

Jonsson anmält TV:s ABC-nytt för granskningsnämnden, eftersom hon ansett att 

de varit partiska och osakliga när de intervjuat henne.  

   Jag lättade mitt hjärta för terapeuten. Varför drogs jag till problem, som var 

svåra att lösa? Vad var det jag ville reda ut? Vad var det som gjorde att jag inte 

kunde låta bli att ta upp hälsoaspekterna med ventilationssystemet på 

Aftonbladet, flytspackelproblemet på SABO och sjuka hus på förvaltningen? 

Och varför i helvete hade jag inte lärt mig något av dessa betongväggar jag gått 

in i på tidigare arbetsplatser?  

   Ullman-affären påverkade mig med oro och bekräftelse. Klart var att jag 

misskötte de arbetsuppgifter som jag faktiskt hade. Visserligen var min 

arbetsuppgift ett straffarbete, men att neka till att utföra den var inte min 

mening. Jag skulle få dra denna fotboja runt i korridorerna under minst sex 

månader. Det var inte mycket jag kunde göra åt den saken. Det var bara farsans 

ord som fick gälla: 

   – Det spelar ingen roll vad man gör, huvudsaken är att man får betalt för det.  

   Det var farsans syn på verkligheten i den tid han levde och med den bakgrund 

han hade. Var vi lika? Vad var det jag ville här i livet? De fanns där, 

funderingarna.  

   Morgonfikat drog ut trekvart och jag dröjde mig kvar i de nedre regionerna av 

huset för att få några ord på vägen. I skrivelsen i nitton punkter, som var skälen 

för min omplacering hade illojalitet och samarbetssvårigheter framförts. 

Illojalitet mot vem, undrade den nyanställde kollegan? Mot HSB eller mot det 

socialdemokratiska partiet? Här ställde hon hela mitt tidigare tänkande på 

tvären. Självklart hade jag varit illojal mot både socialdemokratin och HSB. 

Karin Jonsson hade som tidigare socialborgarråd och aktiv socialdemokrat fått 

tjänsten att råda över Miljöförvaltningen. Det var för att hon var politiker som 

hon tilldelats detta arbete.  

   En reporter från Expressen som intervjuat Ullman hade pekat ut honom som 

en informatör som förmedlade information om dem som på något sätt 

misshagade rörelsen, HSB eller det socialdemokratiska partiet. Samma Ullman 

som var min högsta chefs man och sammanboende.  

   Miljöförvaltningens mytoman hade i sin iver att vara till lags hög svansföring 

som sekreteraren uttryckte det. Jag såg denne person mer som en kappvändare. 

När vinden blåst mot honom hade han tidigare varit ivrig att framhålla 

förvaltningschefens dåliga renommé, som han enligt egen utsago hade från 

välunderrättad källa högt upp i den politiska sfären. När han sedan dragit 
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fördelarna av att flyttas upp ett pinnhål hade han haft förnuftet att hålla 

munlädret i schack. Men nu var det nya vindar som blåste genom förvaltningen 

och vid kaffeautomaten hade han i ett ögonblick av förtrolighet skämtsamt 

uttryckt: Vilken reklambyrå skall man använda sig av nu? Även han kände att 

det var dags att återigen vända kappan efter vinden och stå på den rätta sidan. 

Det drog snålt kring förvaltningschefen och flera personer som tidigare givit 

henne sitt stöd kände sig svikna och ansåg att förtroendet för henne var 

förbrukat. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, vänsterpartiets 

Margareta Olofsson hade nyligen uttalat sitt fullkomliga stöd för henne. Hur 

hade Karin Jonsson knutit upp henne? Var det med utlandsresorna till Japan och 

Island eller var det ren oskyldig vänskap över partigränserna eller partistrategi?   

   Vad talade de om, Margareta och Karin? Om Familjebostäders köpcentra 

"Ringen" på Söder?  Där satt Tore Hallbäck som VD. Han var också 

socialdemokrat. Han hade dessutom varit förvaltningschef på Miljöförvaltningen 

för tjugo år sedan. Styrelseordföranden i Familjebostäder, Rolf Johansson, var 

också socialdemokrat och han hade jobbat sig upp från snickare på bygge till en 

position som var få förunnat med den bakgrunden. Miljöborgarrådet Margareta 

Olofsson hade även hon suttit med i Familjebostäders styrelse.  

   Under den gångna veckan hade jag sökt Poppen och skickat samma fax fem 

gånger med: "Har du bokat tid med juristen? Hör av dig! Leif K". Men inget 

hade hörts! Han var verkligen världsmästare på att inte höra av sig, trots 

meddelanden till telefonsvarare, sekreterare, växeln och fax.  

   På veckans arbetsplatsträff tog byråchefen Ulla Palmqvist upp att det fanns 

personal som var störda av pressens och TV: s uppgifter om att Kåvestad hade 

anmält Miljöförvaltningen till JO. Med anledning av felaktiga påståenden och 

begreppsförvirring gick jag ut med ett mail till samtliga på Miljöförvaltningen 

om att jag av arbetsledningen anklagats för att vara partisk i mitt arbete. Utifrån 

detta påstående hade jag anmält mig själv till JO för att de skulle granska mig 

och inte förvaltningen. 

   Tidningen Metro ringde angående min JO-anmälan. Frågor ställdes och under 

en halvtimme öste jag ur den källa av elände som upplevts på förvaltningen och 

det blev inte bara om JO-anmälan.  

   Till eftermiddagskaffet kom tidningen Södermalm som hade skrivit om att jag 

JO-anmält mig själv. Men där fanns också en fundering kring den så kallade 

Ullman-affären: 

  

Samband ? 

   Harald Ullman heter socialdemokraternas reklamman som lät spionera på 

TV-reportern Bim Enström för att hon varit så "elak" mot HSB. Leif Kåvestad 

heter en av miljöförvaltningens hälsoinspektörer som bland annat jagat HSB för 

att de inte gör något åt sina sjuka hus. Karin Jonsson heter Miljöförvaltningens 

direktör som avsatte Kåvestad för att han var för nitisk. Harald Ullman heter 

Karin Jonssons make. Något samband...eller? 
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   Klockan gick, men tiden den stod stilla. Ingen upprättelse, samma straffarbete, 

samma tigande chefer. Ingen ljusning i sikte i det lilla perspektivet. Till kaffet 

dök både Ulla Larsson och Lasse Iisakka upp. Man såg dem inte så ofta vid 

kaffebord och matbord numera. Kanske hade de svårt att känna någon 

gemenskap med sina medarbetare. Det vilade en trötthet över arbetsplatsen och 

moralen hade sjunkit avsevärt. Kafferasterna drog över halvtimmen och klockan 

passerade nio utan att inspektörerna skyndade till telefonen för att stå till 

kommuninnevånarnas tjänst. Jag var inte längre ensam om att utnyttja 

kafferasten som social samvaro. 

   Karin Jonsson hade under resans gång ofta nekat att ställa upp för intervjuer. 

Men de gånger hon gått i svaromål hade hon gjort bort sig. Vid ett flertal 

tillfällen hade frågor besvarats på ett så´nt sätt att hon framstått som 

underbegåvad. Det förvånade mig hur dåligt insatt hon var i frågor som 

handlade om innerstadsluften, trafiken och sjuka hus, frågor som hon chefade 

över. Hennes attityd till chefskapet hade dryftats och det spekulerades i om hon 

skulle få gå som chef när det blev nytt politiskt styre i staden.  

   Jag pratade med Hans Larsson på det undersökande tv-programmet Striptease 

och lobbade för ett program om sjuka hus. Han tyckte att ABC-nytt tagit upp 

problematiken och att det var svårt att få mer substans i frågan än vad de 

förmedlat. Det kändes tungt. Striptease hade varit mitt hopp. Var jag tvungen att 

göra allt själv? Tanken om att skriva en bok om min situation växte sig så stark 

att jag såg det som min utväg.  

   Under senare år hade jag sett det omöjliga med sjuka hus-arbetet. Det fodrades 

fyra eller fem handläggare som på heltid jobbade med problemet. En 

förutsättning var dessutom byggkunskap för att kunna föra en dialog med 

konsulterna i det komplexa arbetet. Miljöförvaltningen hade systematiskt 

undvikit att anställa denna kompetens. De valde med omsorg nyutexaminerade 

kvinnliga hälsoskyddsinspektörer utan tidigare yrkeserfarenhet. Under fem år 

hade jag jobbat med klagomål och försökt hjälpa hyresgästerna. När jag kommit 

till insikt om de sjuka husen i det nybyggda Södra Stationsområdet hade jag 

börjat tröttna på att sopa undan problemen. Jag ville vidare i mitt arbete och 

försöka bryta trenden genom att arbeta förebyggande för att det i framtiden 

skulle byggas sunda hus. 

   Det hade varit min förhoppning att JO skulle granska Miljöförvaltningens 

anklagelser mot mig som formulerats; "Agerar inte sakligt och opartiskt i sitt 

arbete". Men JO hade i sitt beslut inte funnit någon anledning att granska min 

anmälan eftersom hon ansåg att det var en arbetsrättslig fråga. Frustrerad över 

JO:s beslut hörde jag av mig till professorn i Miljörätt, Staffan Westerlund för 

att få synpunkter.  

   – Att JO inte tog upp din anmälan styrker det faktum att du inte har begått 

några tjänstefel, utan att det är andra problem som gäller i stället, var Staffan 

Westerlunds bedömning.  
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   Det hade bestämts att ett möte om projektet Bra Byggval skulle hållas varje 

fredag då veckans utförda arbete skulle redovisas. Mötet var en kontrollstation 

där cheferna letade efter fel och möjligheter att peta bort mig från förvaltningen, 

vilket sammanföll med Nämndens avsikter. Allt enligt politikern som ringde 

mig före jul. Det så kallade Projektet skulle bli en andra värnplikt för min del. 

När befälen i lumpen gav order om att hälsa på flaggstången, ja då gjorde man 

så. Skall en bok om Bra Byggval skrivas så gör man så.  

   Visserligen hade jag redan vid första mötet sagt att jag inte trodde på idén och 

menade att det var en omöjlig arbetsuppgift. Det fanns mycket läsvärt i 

biblioteket enligt Ulla Larsson, som varken läst materialet eller hade kompetens 

att avgöra det. Först måste böckerna och rapporterna läsas. Inte kunde jag väl 

uttala mig innan arbetet var utfört. Chefens sätt att argumentera var oantastligt 

och det hjälpte föga att påpeka avvikande mening. Här var det ja tack och amen 

som gällde.            

   TV-Stockholm ringde och ville ha mig med. Jag sa att jag ville avvakta 

eftersom jag kände mig osäker på mitt nästa steg. Skulle jag JO-anmäla Karin 

Jonsson för att hon lagt munkavle på de anställda? Skulle Stadens revisorer 

underrättas om förvaltningens brist på handlingsplan och policy eller skulle mitt 

ärende granskas av Socialstyrelsen? 

   Haningepolitikern Björn Jonsson ringde. Han hade pratat med Bim Enström 

på TV4 om sambandet mellan politikerna i Familjebostäder. En liten stjärna av 

förhoppning tändes. I Kommunalkalendern framgick att det var 

socialdemokratiskt styre i alla kommunala bostadsföretag och SISAB, vilka alla 

hade klagat på mig till Karin Jonsson och Ulla Larsson. Dessutom satt Tarras 

Wahlberg både i Familjebostäders styrelse och som ledamot i Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden liksom ordföranden Margareta Olofsson som tidigare suttit 

i Familjebostäders styrelse. Plötsligt framgick det med kristallklar tydlighet att 

det arbete som jag utfört efter gällande lagstiftning var rena 

självmordsuppdraget.  

   Åter fredag. Det var dagen då veckans arbete skulle redovisas för Ulla och 

Lasse. Tre lästa Rapporter från Byggforskningsrådet var veckans skörd. Jag 

presenterade det hela genom en lista som förarbetats av Ulla. Eftersom det var 

ett straffarbete hade jag föresatt mig att följa minsta motståndets lag och 

efterleva de order som gavs utan knot eller knyst. Att acceptera det idiotiska 

blev min ledstjärna. 

   Vid ett flertal tillfällen hade frågan diskuterats med arbetskamraterna om det 

var möjligt att efterleva 1§ i Hälsoskyddslagen: "Med hälsoskydd avses i denna 

lag åtgärder för att hindra uppkomsten av sanitära olägenheter och för att 

undanröja sådana olägenheter. Med sanitär olägenhet avses i denna lag en 

störning som kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller 

helt tillfällig."  Skadan med sjuka hus var varken ringa eller helt tillfällig och var 

numera "ett folkhälsoproblem". En orsak till sjuka hus var Miljö- och 
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hälsoskyddsnämnden styrande politiker som inte tog sitt lagliga ansvar för 

tillsynen. 

   Det arbete som berövats mig ansågs vara ansvarsfullt. Genom arbetet hade jag 

knutit kontakter med många hyresgäster som drogs med så kraftiga hälsobesvär 

att jag hade svårt att förlika mig med chefernas attityd och deras order om att 

problemen skulle lösas av de kommunala bolagen själva. Hälsoproblem skulle i 

allvarliga fall lösas i samråd med bolagen och där skulle både undersökningar 

och utredningar göras. Att dessa tog flera år bekymrade knappast 

bostadsbolagen. Än mindre förvaltningen.  

   Efter alla trakasserier var det ledningens förhoppning att jag skulle låta mig 

köpas ut, vilket också var Karin Jonssons förslag. Det vanliga i dessa lägen var 

att man fick ett avgångsvederlag på två årslöner. Va fan skulle jag göra om två 

år? Som 54-åring var det inte mycket kvar att hämta på arbetsmarknaden. Det 

var bara att konstatera, att jag befann mig i livets utförsbacke och att några 

fallskärmar inte skulle lösas ut när falluckan öppnade sig. Den smällen skulle 

jag få ta själv och den ville jag undvika så länge som möjligt och jag kände 

arbetskamraternas stöd. Med mig var också facket, både lokalt och centralt. 

Dessutom kom uppmuntran brevledes från allmänheten med blommor och 

presenter. Stödet innebar att ångesten för att ta sig till jobbet varje dag höll sig 

på avstånd. Det hade varit åtta resor värre att vara hemma och vandra av och an 

tills väggarna ramlade över en. Jag hade som byggnadssnickare provat på 

arbetslösheten vid ett par tillfällen. Under sex månader var jag bidragstagaren, 

som tillbringade dagarna till största delen inom lägenhetens hägn och som blev 

allt mer handlingsförlamad. Till slut vände jag på dygnet och sov på dagarna. 

Det blev mindre av att träffa vänner och bekanta och det var inte särskilt 

upplyftande att träffa folk då min egen identitet sakta men säkert blev allt 

suddigare i konturerna. Med denna livserfarenhet i bagaget var jag fast i min tro 

att kämpa vidare både för mitt arbete och för de boende som ännu inte fått den 

hjälp de väntade på.    

   Fem månader hade gått sedan avstängningen. Värst hade det varit den veckan 

då Ullman-affären var en förstasidesnyhet. Den veckan blev absolut ingenting 

gjort på arbetet. Det var ett chocktillstånd. Karin Jonson påverkades också och 

var en skugga av sitt forna jag. På mötena satt hon försjunken i sin egen värld. 

Ännu en person hade alltså tagit stryk. I hennes fall var det massmedia som var 

problemet. Hon ansåg att massmedia framställt henne på ett negativt och 

ofördelaktigt sätt och hon hade skrivit till granskningsnämnden och klagat. 

Oförrätten var en gnagande känsla. Den kände även jag till.  

   Metro publicerade min lista över stadens sjuka hus och telefonväxeln gick 

varm på förvaltningen. 

   Ett möte med SKTF:s jurist på Kungsgatan 28 var bestämt. Jag hittade dit men 

visste efteråt inte var jag varit. Det var så det kändes efter besöket. Vad hade jag 

varit med om? Vad var det jag inte förstod? Han hette Anders Hult, juristen. Han 

var ny på SKTF, kom visst från Ingenjörsförbundet. Vi satt ett par timmar 
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tillsammans och jag redogjorde för vad som hänt sedan den fjärde september 

förra året. Fem månader hade rullat iväg, ibland kändes det som ett halvt liv. En 

så kort tid med så många känslor och upplevelser.  

   För att förklara det juridiska spelet ritade juristen upp en fotbollsplan med två 

planhalvor. På den ena sidan ritade han ett stort kryss. Det var den juridiska 

arenan. På den andra halvan, dit jag förpassats, där spelade man inte. Det kändes 

som jag var sju år och satt i skolbänken igen. Vad var det egentligen han 

menade? Efter tre timmars samvaro var jag lätt förvirrad. Jag hade inte förstått 

de spelöppningar som presenterats. På något sätt fick jag en känsla av att denne 

jurist aldrig spelat fotboll.  

   Men vad var det Anders Hult ville säga? Grabben, hetsa inte upp dig för 

mycket. Du har inget att vinna, inte förvaltningen heller. I detta spel finns det 

två förlorare och du är den ene. En bra överenskommelse och du kommer att ha 

ett arbete att gå till i fortsättningen, men du måste lära dig att kröka rygg.  

   Inga upplyftande ord för en som behövde hjälp och tröst i sin ensamhet mot 

makten. Visst var jag en looser i detta läge, men kunde jag bara få fokus på 

folkhälsoproblemet sjuka hus, så fick det väl gå åt helvete med jobbet.  

   Väl på jobbet berättade jag för Bosse Ekstam om min frustration och okunskap 

i juridikens irrgångar. Här fanns alla möjligheter att gå vilse om jag så mycket 

som yppade mina tankar om sjuka hus-problematiken. Var det så Hult menade, 

att jurister lyssnar bara på det som kan bedömas efter lagstiftningen? Bosse hade 

dock sin strategi klar. Det måste klargöras vad jag anklagades för och varför jag 

fråntagits mina arbetsuppgifter. Karin Jonsson hade uttalat att; Kåvestad har ett 

mycket dåligt omdöme. Vari bestod det om jag inte gjort något fel i 

handläggning av ärenden?     

   Mansgruppen hade kvällsmöte i Strindbergshuset med tre sorters varmkorv 

och bira. Efter att ha stillat hungern såg vi en rysk film som handlade om en 

angivare i Stalins tjänst. Det var hårdsmält information som gav perspektiv på 

den egna situationen. 

   Hemma låg ett brev från Lärarförbundet med kopia som skickats till 

Förvaltningen. De ville att en oberoende grupp skulle utreda varför jag inte fick 

arbeta med myndighetsutövning. Vårt samarbete hade varit fruktbart. Det var en 

upplyftande stöttning, men i nattens svarta mörker hade jag lite svårt att se 

ljuset. 

   Väl tillbaka i cellen på arbetet ringde Jan Falk på Dagens Nyheter och jag 

berättade om mitt straffarbete. Efteråt kom jag på att det kanske inte var så bra? 

Istället borde jag vara mer korrekt och anpassad i mitt sätt att förhålla mig till 

massmedia? Jan Falk berättade att två politiker skrivit en motion till 

kommunfullmäktige som handlade om att ingen längre jobbade heltid på 

förvaltningen med sjuka hus. Den ene politikern ville ha en snabbutredning om 

hur många sjuka hus som fanns i Stockholm. Efter dagar av ingenting 

uppenbarade sig äntligen händelser som syntes vara positiva för framtiden. 

Började det röra på sig? 
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   Den sprängande huvudvärken kring midnatt fick sin förklaring vid 

uppkravlandet ur sängen på morgonkvisten. Ont i halsen, värk i kroppen och ett 

lätt tryck runt pannbenet innebar morgonrock och raggsockor. Barnen servades 

grekiskt lantbröd, rostade mackor, o´boy respektive thé. Därefter skickades de 

iväg till skolan. Ringde sedan jobbet och förklarade att jag på grund av min 

indisponibla situation inte kunde fixa det gemensamma fredagsfikat. Åter mot 

sängen där gårdagens händelser spelades upp. Tänk att inte kunna vara sjuk och 

koppla av. 

   Jag ringde Jan Falk på DN för att förhöra mig om gårdagens intervjuande. Han 

pratade inte särskilt mycket. Den som stod för pratandet blev återigen jag. Det 

var som att trycka på en knapp. Jag hade en aldrig sinande ström av händelser 

och ickehändelser att lufta. Där fanns år av förtryck att förmedla. Men som 

journalist ville han veta sanningar om vad som hänt eller inte hänt. Till exempel 

om jag hade SKTF:s stöd? Jan Falk berättade att han ringt till ombudsmannen 

Poppen femtio gånger. Han hade lämnat meddelande till telefonsvararen, växeln 

och sekreteraren på avdelningen. Till och med skickat brev, men han hade aldrig 

hört av sig. Varför ringde Poppen aldrig upp journalisten? För några veckor 

sedan hade jag själv varit i samma situation. Sex arbetsdagar i rad hade jag faxat 

till Poppen och bett honom höra av sig men inte fått napp. Där fanns en rädsla 

att Jan Falk skulle uppfatta det som att jag inte hade fackets stöd, vilket i sin 

förlängning kunde uppfattas som att det var jag personligen som var problemet.  

   Släpade mig tillbaka till sängen och somnade strax. Fyra timmar senare 

väcktes jag av telefonen och hasade mig upp. Det var Jan Falk som hade ägnat 

timmar till idogt arbete och nu ville höra mina synpunkter på det skrivna. Halvt 

borta från världen lyssnade jag på artikeln. Inga felaktigheter fanns.  

   – Jag har skrivit en artikel till, berättade Jan och läste upp det.  

   Den handlade mer om personen som kommit i kläm i det stora maskineriet, 

men som rönt stor uppskattning av hundratals boende, föräldrar till barn på dagis 

och skolverksamhet. Kunde inte låta bli att berusas av de ljuva orden där jag 

lyftes fram som ett föredöme eller rent av ett som en hjälte. Jag blev varse hur 

svårt jag hade att hantera smicker. Det var lättare att ta kritik. 

   Jag gick igenom de skrivelser med frågor kring mina arbetsuppgifter som jag 

skickat de senaste åren till förvaltningens interna sjuka hus-grupp och till 

avdelningschefen. De var ännu obesvarade.       

   Enligt Poppen stod en sista förhandling med Kommunförbundet på 

dagordningen. Om en överenskommelse inte kunde uppnås var Arbetsdomstolen 

sista instans och vägen dit brukade ta runt ett år. Poppens förslag till 

förvaltningen var en lönemässig uppgradering av min tjänst där ett preventivt 

arbete med byggande av hus ingick som arbetsuppgift. Där fanns också ett 

skadestånd med en reglering av löneförhöjningar som uteblivit genom åren. Det 

lät ju bra, som en slags upprättelse.  

   DN Stockholm hade en helsida med rubriken: "Antalet sjuka hus ökar" där 

borgarrådet Krister Skånberg ville snabbutreda de sjuka husen och granska 
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omfattningen av problemet. En andra artikel handlade om; "Bråkstake fick 

munkavel" där det framgick att jag ville ha tillbaka jobbet och att jag var 

förbjuden att ta kontakt med någon utanför förvaltningen. En tredje artikel 

handlade om den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen, OVK. 

   Brevbäraren kom med brev från Lärarförbundet som i sin tur fått brev från 

Ulla Larsson. Hon hade haft mage att svara Lärarförbundet på ett brev som de 

skickat hem till mig personligen. Lärarförbundet hade inbjudit mig som 

föreläsare på en allergidag. Ulla bad då att få läsa brevet och fick en kopia. Ulla 

hade sedan utan min vetskap skickat ett svar till Lärarförbundet och gjort klart 

för dem att jag inte fick hålla något föredrag på deras allergidag.  

   Det skramlade till ordentligt i brevlådan när tidningen Land dunsade i golvet. 

Bim Enström på TV4 hade skrivit en kolumn om HSB-affären, där mitt namn 

förekom som en referens i artikeln.  I DN skrev Jan Falk om kvarteret Svärdet. 

Även där figurerade jag tillsammans med de åtgärder som inte utförts enligt 

tjänsteutlåtande. 

   Lasse Iisakka ringde hem och berättade att jag måste ha läkarintyg från och 

med idag eftersom det var den åttonde sjukdagen: 

   – Ja, jag vet det, var mitt korta svar och Lasse hade inget mer att säga. 

   Pratade med min kamrat Staffe Aourell som flyttat till det ekologiska 

bostadsområdet i Björkhagen och kom in på Banhidi som hamnat i en biljakt. 

Banhidi var professor och hade i sin forskning påvisat bakterieförekomst i 

flytspackel med kasein. Maffian hade därefter haft kontakt med honom och 

dessutom med bil försökt att preja honom av vägen. Jag berättade om den vita 

bilen som följde mig på avstånd vid en cykeltur ut till Handen under hösten. 

Berättade också om Marie som ringde hem till mig och erbjöd sina tjänster. Före 

sängdax dök episoden med bilen upp igen och väckte mitt intresse så att jag 

beslöt att kolla upp vilket märke det var på bilen. 

   Bosse Ekstam och jag besökte Poppen på SKTF där vi gick igenom vilka 

dokument som låg till grund för omplaceringen och Karin Jonssons uttalande 

som bekräftade detta. Enligt personalbyrån var jag inte omplacerad, utan hade 

bara fått en ny arbetsuppgift. För att få klarhet i hur det förhöll sig formulerade 

Poppen i brev till Karin Jonsson: 

   Vid påringningar bl a från utomstående politiker har dessa undrat varför 

förvaltningen polisanmält Leif Kåvestad. Inget i det som förvaltningen har lagt 

L.K. till last är av det slag som skulle leda till polisanmälan. Därför undrar jag 

om det finns ytterligare punkter som ej presenterats för oss. Per-Olof Persson 

   Något svar på brevet kom aldrig. 

   SKTF skulle ha ytterligare en förhandling på Kommunförbundet för att 

försöka hitta en förhandlingslösning om de nya arbetsuppgifterna, skadeståndet 

och reglering av lönen. Det kändes som vi stod och stampade. Inget hände och 

tiden gick. Var det ledningens förhoppning att trötta ut mig genom att förbjuda 

mig att ta kontakt med experter, sakkunniga eller materialtillverkare? Hoppades 

de på att jag skulle säga upp mig av egen kraft?  
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   ABC-nytt ringde och ville ha en intervju, som gällde nämndens beslut att 

Stockholmshems sanering i Södra Station som misslyckats måste åtgärdas. Jag 

tackade nej då jag skulle på föräldramöte i Kalles klass. Det blev ändå ett TV-

inslag som avslutades med; "en seger för hyresgästerna, men också för Leif 

Kåvestad".   

    En timmes uppfriskande vinterpromenad över de tysta kyrkogårdarna, förbi 

de idylliska villaområdena, genom Svedmyraskogen via Enskedeskolan och 

tillbaka hem igen. Stärkt av långpromenaden satte jag mig vid tangentbordet. 

Inombords växte en imaginär styrka som skulle kunna välta byggnader större än 

väderkvarnar. Tanken spirade om att skriva om Enskedeskolan till Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden för att uppmärksamma dem om SISAB:s avoga inställning 

och ovilja att sanera skolan.  

   Fanns det något annat ställe att vända sig till förutom massmedia? Tankarna 

hade lätt att dra iväg i den nya dagens timme där nattradion var min följeslagare, 

hur realistiska eller orealistiska tankarna än var. Alla dessa tankar om vad som 

kunde göras, vad som borde göras, vem man kunde vända sig till, vem som 

skulle förstå. Alla tankar om strategi, allt detta mödosamma tankearbete, alla 

tvivel och allt detta tänkande. Inte förrän de kom till handling skulle de vara 

något värt. Och hur mycket jag än ansträngde mig var det inte säkert att arbetet 

skulle bära frukt, hur högt jag än skrek.  

   Visit i den ekologiska byn i Kärrtorp med middag hos vännerna Staffe och 

Kerstin. Äggoljetempera-målarfärgen slog doftande emot redan i entrén. 

Lukterna satt kvar i väggarna trots att det målades för ett år sedan. Ägg på vägg. 

Varför fungerade inte det?  

   Jag försov mig och kom tre minuter för sent till jobbet. Mitt arbete var inte 

längre viktigt. Kafferasterna hade blivit trekvart långa och lunchen varade upp 

till en och en halv timme. Tre timmar betald arbetstid med dagdriveri i 

kommunens tjänst i stället för ett rejält arbete som jag förvägrats. Detta hade 

dock det goda med sig att jag blivit mer social på min arbetsplats. Ju oviktare 

arbetet blivit, desto viktigare blev det att odla den sociala ådran.  

   På fredagsmötet med Ulla och Lasse och Bra Byggval tog jag upp frågan om 

jag fick gå på Älvsjö-mässan den 20 mars där ett föredrag skulle hållas om; "hur 

ser sunda hus ut och bygger vi dem”? Ulla lovade att lämna svar nästa vecka. 

   Jag hade ombetts att lämna ett underlag för handboken Bra Byggval där jag 

dammsugit avdelningens mossiga bibliotek och hittat 59 byggtekniska böcker 

och rapporter som på något sätt handlade om byggande eller byggmaterial. Ulla 

och Lasse skulle diskutera sammanställningen och återkomma med synpunkter 

under nästa vecka. 

   På sonen Kalles fotbollsträning träffade jag Pia som var där med sin Linus, 

Kalles klasskompis. Jag berättade för henne att jag inte längre hade några 

förhoppningar om att golvåtgärder skulle utföras i Enskedeskolan. Hon berättade 

att det samma kväll var ett möte med klassrepresentanter i Hem och 

Skolaföreningen och att jag borde gå för att informera dem. Efter träningen 
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cyklade jag till mötet och berättade om problemet. Föräldrarna var påtagligt 

nöjda över min redogörelse. Det kändes lite märkligt, eftersom jag sagt, att 

under de år som jag dragit i detta ärende hade jag hoppats på att föräldrarna i 

Enskedeskolan skulle ha varit mer aktiva. Berättade att jag en längre tid funderat 

över att flytta Kalle från Enskedeskolan till Björkhagen, eftersom jag inte längre 

trodde på att något skall göras åt golven. Den ångest som detta ställningstagande 

inneburit hade nu klarnat till ett beslut där jag kände att valet av ny skola var 

rätt.  

   Efter mötet pratade jag åter med Pia. Förstod de den tekniska biten? Var jag 

övertydlig med att ha blivit fråntagen mina möjligheter som tjänsteman att 

påverka frågan? Blev det för omfattande? Pia såg sig som en kritisk granskare 

och enligt hennes bedömning borde jag inte oroa mig. Budskapet hade gått fram 

på ett positivt sätt.  

   Hela förmiddagen försvann i tankar kring Enskedeskolan. Helt uppe i denna 

verksamhet vaknade jag till sans vid kvart i tolv. Upptäckte att jag hade glömt 

bort lunchgympan. Fan så irriterad jag blev! Här släpade jag med mig 

gympakläder och handduk till jobbet för att få göra av med lite aggressioner på 

ett godtagbart sätt och så glömde man bort hela skiten. 

   Efter lunchen med de sedvanliga nudlarna, brödbiten samt några klementiner, 

för att åtminstone fylla någon av kostcirkelns tårtbitar, var det arbetsmöte med 

sjuka hus-gruppen. Efter långa diskussioner lyckades jag få mina kollegor att 

förstå hur Örebro-enkäten skulle tolkas och plötsligt såg de på den med samma 

ögon som jag. Kollegan Dan-Patrik Ryman blev förvånad över 

arbetskamraternas kunskapsluckor kring hälsoenkäten, som var en viktig del för 

att tolka de sjuka husen. 

   Hemma med sjuka barn. Kalle ont i huvudet och Stina ont i ryggen. Vilket 

gäng. Jag tog hand om tvättstugan också, handlade mat och tittade in på 

biblioteket för att låna boken om Don Quijote. Så många gånger hade jag hört 

ordet väderkvarnar att intresset för storyn växt till ett behov av att bilda sig och 

förstå de människor som pratade kvarnar.     

   Bosse Ekstam hade tillsammans med arbetsledningen träffat 

Yrkesinspektionen, där Karin Jonsson sagt att det var personalavdelningens 

Ingegärd Bergsmark som hade ansvaret för arbetsmiljön. Bergsmark hade sett 

förvånad ut. Vad innebär detta i förlängningen? Hade hon skött sina 

arbetsuppgifter? Det blir väl så till slut att det är Lasse Iisakkas och Ingegärd 

Bergsmarks fel att förvaltningen inte fungerar.  

 

Möten man minns 

   Fredagsmötet var veckans återkommande lågvattenmärke. Ulla och Lasse 

hade tittat igenom min sammanställning över avdelningens rapporter, 

utredningar och facklitteratur som handlade om byggande eller byggmaterial. 

Jag hade fått ihop 59 titlar som i bästa fall kunde vara av visst intresse. Det 

mesta av materialet var gammalt, på gränsen till antikt.  
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   – Alla 59 Byggforskningsrapporter, utredningar och övriga titlar skall läsas, 

var Ullas korta kommentar till sammanställningen. 

   Arbetet med att läsa skulle hålla mig sysselsatt. Den som satt på sitt rum och 

läste var marginaliserad och minimerad. Ulla ville ha synpunkter på hur lång tid 

jag bedömde att det kunde ta att läsa de 59 titlarna och jag uppskattade att det 

borde ta runt åtta månader. 

   – Till och med vecka 9 har du granskat 13 titlar. Det blir en och en halv bok 

per vecka. Är det mycket eller litet, frågade Ulla? 

   Jag föredrog att inte lägga några aspekter på huruvida jag läste snabbt eller 

långsamt. Jag visste redan att det tog sin tid att sitta på en stol åtta timmar om 

dagen och sätta näsan i böcker. Jag var inte den snabbaste att läsa och då tvivel 

uppstod i den löpande texten skulle det kontrolleras i annan litteratur. Mitt sätt 

att läsa var tämligen omständligt. 

   – Det förefaller lite om det är av den kalibern, svarade hon själv i nästa 

mening, och om en månad skall en avstämning göras om tidsplanen är rimlig, 

fortsatte Ulla. 

   Jag påpekade att arbetsuppgiften jag tidigare givits, att ringa 

Byggnadsstyrelsen, inte hade utförts. Hänvisade till förbudet jag fått att inte 

använda telefonen för att ringa experter, sakkunniga eller institutioner utanför 

huset.  

   – Du kontaktar folk. Du har många telefonsamtal på din telefon, så nog 

kontaktar du folk. Arbetsuppgiften att ringa Byggnadsstyrelsen står fast, snäste 

hon.  

   Min telefon var alltså kontrollerad. Hur långt var hon beredd att gå för att 

knäcka mig? Var den också avlyssnad?  När telefonsamtalen var avprickade från 

hennes lista togs nästa fråga upp: 

   – Tills vidare utgår du ur sjuka hus-gruppen och ägnar dig år projektet. 

   Nu var damen på hugget. Nu skulle jag avstängas från en av de två 

arbetsuppgifter som jag fortfarande hade kvar. Jag skulle avskärmas från mina 

kollegor och strypas långsamt. Hon kunde konsten att garrottera de som 

misshagade henne.  

   – Vad det gäller din förfrågan om att gå på Älvsjömässan är svaret nej. 

   Det var en teknisk mässa och den borde ligga helt i linje med mina 

arbetsuppgifter, men hon ville inte ge mig möjligheten att komma utanför huset. 

Husarresten gällde sedan ett halvår tillbaka, men jag brukade ta upp frågan om 

att få delta eller gå på något möte, eftersom husarresten inte var tidsbestämd. 

Den kunde orimligtvis vara på livstid, även om det var så det kändes. 

   – Och så gäller det Enskedeskolan, där du är jävig och inte vidare ska delta i 

handläggningen. 

   Så enkelt var det avklarat. Nu hade jag fråntagits min sista arbetsuppgift som 

hälsoskyddsinspektör. Letade i minnets skafferi och det enda som jag hittade var 

ett möte för två år sedan, där jag diskuterat jävsfrågan med Ulla. Då hade jag 

berättat att min dotter Anna gick i Enskedeskolan. Ulla ansåg vid detta tillfälle, 
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att jäv inte förelåg och drog en jämförande parallell med inspektörer i mindre 

kommuner. Där skulle de i så fall få problem så fort ålderdomshemmet, skolan, 

dagiset eller det kommunala bostadsföretaget granskades. Alltid fanns där nära 

släktingar på någon institution som stod under kommunens tillsyn. För Ulla 

innebar det då inte några betänkligheter för mitt arbete.  

   Och Ulla Larsson ångade på: 

   – Du har framfört synpunkter till Dan-Patrik, Jutta och Roger om 

Enskedeskolan. Det är inte lämpligt då jäv föreligger. Igår hade du besök på 

rummet. Vem var det? 

   – Han kom från tidningen Miljö och hälsa, som är Miljö- och 

hälsoskyddsförbundets tidning, svarade jag. 

   – Vad pratade ni om? 

   Jag överrumplades över vilka frågor som kunde ställas av en chef. Hade jag 

helt missuppfattat att man som tjänsteman fick prata med vem som helst och om 

vad som helst som rörde arbetet? Det fanns något som kallades meddelarfrihet.  

   – I fortsättningen vill jag inte att du använder tiden till att prata om din 

situation med arbetskamrater eller andra personer utifrån. Det har kommit 

klagomål från dina arbetskamrater, fortsatte Ulla. 

   Häpen var inte ordet. Jag hade lite svårt att tänka mig att någon arbetskamrat 

skulle ha klagat på mig för att jag dryftat situationen som arbetsledningen försatt 

mig i. Jag satt i fängelse. Som om detta inte var nog. Nu skulle jag sättas i 

isoleringscellen. 

   Väl hemma från jobbet blev jag handlingsförlamad. Äkta hälften, Anki, 

undrade vad det var, men jag hade inte ork att berätta förrän efter ett par timmars 

vila. Åkte upp till bolaget för att införskaffa mig några burkar lugnande medicin 

i form av starköl. Under tiden passade Anki på att ringa både Margareta 

Olofsson och Karin Jonsson och undra lite över det som hänt. Karin Jonsson var 

väl informerad om vad som hänt under dagen. 

   Ann Rudberg på SKTF-tidningen ville höra hur det gick med de centrala 

förhandlingarna och jag berättade att det skulle säkert hända något inom en 

månad. Samma besked hade hon fått förra gången vi pratades vid. Det går 

liksom på sparlåga. Inga snabba beslut. Berättade lite om vad som i övrigt skett, 

om straffarbetet, husarresten, isoleringen och munkavlen. Hon lät inte särskilt 

intresserad och själv kände jag mig uppgiven.  

   Dagen efter ringde Ann Rudberg och jag förstod att hon tagit mitt rop på hjälp 

på allvar. Hon läste upp en artikel som skulle komma i nästa nummer. 

   Försökte få tag på Poppen, men det gick naturligtvis inte. Bad per 

telefonsvarare och sekreterare att han skulle ringa mig. Istället hörde jag av mig 

till juristen Anders Hult och frågade om man kunde täppa till truten på folk hur 

som helst och om man kunde avstängas från sin enda arbetsuppgift som var 

kvar? Ja, det lät så enligt juristen. Han lovade dock att skicka Domen från Värö 

Bruk, som handlade om en fackligt ombud som avstängts från arbetet. 

   – Bra, då får jag något att göra, sade jag. 
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   Bosse Ekstam ringde hem till mig på förmiddagen och berättade att han legat 

vaken på natten och retat upp sig över att inget hände på jobbet. Han hade fått 

tag på Sture Nord och bett honom omorganisera SKTF och ta sig an de 

problematiska ärenden som de hade på Miljöförvaltningen. Det var inte bara ett 

ärende, det fanns flera. Han hade varit upprörd. Det var en så´n dag då han 

kunde välta hus. Att hans styrka skulle få SKTF-huset att skälva var inte att 

tänka på, men kunde det få nå´n effekt på Poppens agerande? 

   På kvällen var det föräldramöte i Enskedeskolans matsal med information från 

SISAB: s tjänstemän tillsammans med inköpta konsulter från Yrkesmedicinska 

Kliniken (YMK) i Örebro. Konsulten menade att den tekniska undersökningen 

de utfört inte kunde styrka att de ämnen som fanns i inomhusluften kunde 

påverka hälsoläget hos barn och lärare.  

   Själv hade jag anammat försiktighetsprincipen så som den uttrycktes i Agenda 

21 och valde i detta sammanhang att vända på det hela och uttryckte: 

   – Det finns inga vetenskapliga rapporter som visar att inomhusmiljön är 

ofarlig i skolan med tanke på de kemiska föroreningar som förekommer i 

inomhusluften. Där finns både ftalater och fenoler, kemikalier som bara inte 

skall finnas i en miljö där barn vistas. 

   Jag berättade att jag diskuterat förekomsten av kemikalierna fenol och ftalater 

i skolans inomhusmiljö med två kemister. Deras bedömning var att fenol absolut 

inte fick förekomma i inomhusmiljön och jag undrade försynt om dessa kemister 

inte var trovärdiga? Eftersom Göran Stridh och Kjell Andersson från YMK i 

Örebro undvek att gå i svaromål anade mötets föräldrar ugglor i mossen. Mötet 

slutade med ett gemensamt uttalande av föräldrarna om att alla golv i skolan 

måste åtgärdas.  

   Jag hade oroat mig inför detta möte, att jag skulle anses för engagerad eller på 

ett alltför tufft sätt angripa dem som köpts till tystnad eller framförde SISAB: s 

önskemål om att inte sanera skolan. Men jag höll tungan i styr och det tycktes 

mig som jag blev lugnare och mer samlad ju allvarligare läget var. 

   På kvällen visade TV4 ett inslag om Enskedeskolan sjuka inomhusmiljö. 

   Besökte sjukgymnasten Anders på Dalens sjukhus för att få hjälp med en 

låsning i ryggen som hade sin förklaring i det spända läge jag levde i. Musklerna 

i nacke-rygg krampade och hela jag var som en fiolsträng. Om någon pratat om 

psykologiska ryggskott under tiden jag jobbade som snickare skulle jag ha tagit 

illa upp och ifrågasatt om personen ifråga visste vad fysiskt arbete innebar. En 

minsta antydan om att orsaken till ryggproblem kunde vara psykologiskt skulle 

vara ett slag i ansiktet. Numera var förklaringen till mina ryggskott kristallklar 

också för mig.  

   Terapeuten Ulf Brinck fick ta del av mina återkommande hjärtbesvär, min 

ångest och mina behov av att vila från jobbet. Det var tungt. Han förstod. Jag tog 

upp frågan som Ulf tidigare väckt om att han skulle vara med och diskutera min 

situation med arbetsledningen. Jag kände mig i valet och kvalet. Vad skulle det 

ha för verkan? Kunde det vara av värde eller skulle det bli ändå värre?  
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   På måndagen, tisdagen och onsdagen ringde jag till Poppen, som inte var 

anträffbar. Jag lämnade som vanligt mina meddelanden, men först på tredje 

dagens eftermiddag hörde han av sig. Vi pratade om munkavlen och andra 

förhållningsorder som jag fått. Han var mycket pratsam och i trekvart dryftades 

frågorna, men något konkret av det hela blev det inte. Ringde Bosse Ekstam och 

berättade att Poppen äntligen hört av sig. Kom då på att jag borde be Poppen om 

att skriva brev till förvaltningen och ifrågasätta munkavlen, husarresten och 

straffarbetet, samt bifoga en kopia till Miljö- och hälsoskyddsnämndens 

ordförande Margareta Olofsson. Hon kunde väl inte bara sitta där och vänta på 

att blixten skulle slå ner. Eller var de politikernas uppgift? Att vänta tills det 

började mullra och upptäcka att åskan slagit ner i huset. 

   På sjukgymnastiken rätade Gerd ut ryggen som var som ett frågetecken och 

nacken stel som ett utropstecken. Hur skulle livet gestalta sig utan mina 

sjukgymnaster som helade och löste upp livets knutar som slagit rot i kroppen.  

   Fick Arbetsdomstolens Dom angående den avskedade Karl-Erik Karlsson som 

var fackligt ombud på Värö Bruk. Läste domen och ringde honom för att höra 

om de trakasserier och kränkande särbehandling som han varit utsatt för. Det 

hade inte förekommit vare sig trakasserier eller särbehandling. Han berättade att 

han hade sparkats från sitt jobb och sedan återanställts efter det att hans 

arbetskamrater krävt att han skulle få jobbet tillbaka. När han sedan åter börjat 

jobba hade det inte varit några problem med cheferna.   

   Ena dagen ryggskott. Nästa nackskott. Sjukgymnastik för problemnackar. Det 

var jag och fem damer. Det var nästan som på jobbet. Gymnastiken gjorde 

susen, fast den erfarenheten skulle jag inte kunna göra förrän dagen efter. Detta 

var medicin.  

   Jag besökte banken för personlig rådgivning inför skilsmässan. Inte bara för 

att reda upp affärerna, utan hela livet som skulle delas i boende, bohag, bil och 

barn.  

   Ulla Larsson hade förbjudit mig att hålla ett kortare anförande för 

Lärarförbundets medlemmar om sjuka hus. I detta läge valde jag att ta ut en 

semesterdag för att hålla föredraget för dagis-, fritids- och skolpersonal. Fick 

både tack och blommor, vilket jag inte var bortskämd med. Det fick också 

skolsköterskan Ann-Marie Lockmark och under överinseende av pressen 

tilldelades vi dessutom ett pris för vårt gemensamma arbete för saneringen av 

Enskedeskolan.     

   Fick brev från Karin Jonsson:   

   "Om Du vill tala om Din situation är Du välkommen att göra det med Ulla 

Larsson exempelvis då Ni träffas veckovis. Vill Du vara vänlig och ge denna 

information till Eva som ringde mig i fredags kväll. Karin Jonsson".  

   Hur hade hon det? Hon uppmanade mig till att ta kontakt med journalisten Eva 

Kanger på TV-nyheterna för att förmedla information i stället för att prata med 

henne själv.  
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   Förstasidan i DN: Kåvestad fick inte föreläsa, följdes upp med artikeln: 

Lärarförbundet bjöd in avstängd hälsoskyddsinspektör, Kåvestad föreläste trots 

förbud. TV-Stockholm ringde till jobbet och ville ha mig till kvällssändningen. 

Jag cykla hem och duscha av mig inför programmet och klädde upp mig i blå 

byxor och vit skjorta. Det gällde att bättra på fasaden, det fanns ju de som fäste 

både ögon och stort avseende på det yttre. 

   – Hej, Sven Melander heter jag, sa nyhetsankaret. 

   Intervjun inleddes med att jag var en ny "fånge på fyren" och att det var 

mycket stora ekonomiska intressen som stod på spel.  Miljöförvaltningen hade 

också erbjudits att delta, men avböjt att kommentera det hela. På natten drömde 

jag om en demonstration för den nya "fången på fyren".  

 

1:a april - inte ett skämt   
   Det var arbetsmöte för den så kallade inregruppen som jobbade med 

inomhusmiljöfrågor. Jag deltog eftersom jag ännu inte förbjudits att delta i 

denna arbetsgrupp. Jag berättade att Ulla Larsson på senaste mötet med Bra 

Byggval förbjudit mig att lämna synpunkter om läget på Enskedeskolan. Jag fick 

inte heller prata om min situation med mina arbetskamrater. Det var mötets 

önskemål att ledningen klart redogjorde för vad jag fick och inte fick göra. Fick 

de tala med mig eller inte?  

   Mina arbetskamrater uttryckte sina synpunkter över min karantän och jag 

kände mig stärkt av stödet. Någon påpekade det märkliga i att jag förbjudits att 

följa med kollegan Annika Lindmark och hjälpa till med tekniska mätningar i ett 

sjukt hus. Inte heller hade jag fått följa med förvaltningens sjuka hus-grupp som 

besökt en golvtillverkare för att titta på olika golvmaterial. De som inte hade 

hela bilden klar för sig häpnade över förvaltningens agerande för att stänga mig 

ute från arbetsgemenskapen. 

   I egenskap av sekreterare filade jag på det senaste protokollet från 

"inregruppen". Protokollet borde uppmärksamma Ulla Larsson om min existens 

och att hon faktiskt glömt att stänga av mig från denna informella grupp. Det var 

en utmaning och det var bara att vänta in avstängningen.  

   Ensam hemmakväll, resten av familjen stannade i Trosa några dagar. Det blev 

ett par pilsner i lugnande syfte och vila på maten. Vilan övergick i djupaste 

sömn och inte förrän vid midnatt vaknade jag. Jag skruvade på radion och vid 

tvåtiden kom nattradions gäst på besök och temat för natten var mobbning på 

arbetsplatsen. Anita von Scheele, som skrivit Arbetarskyddsstyrelsen 

författningssamling om kränkande särbehandling i arbetslivet, intervjuades. 

Frågorna och svaren varvades med musik och jag hade inga svårigheter att hålla 

mig vaken. Den kloka kvinnan menade att de som utsatte sina arbetskamrater för 

trakasserier själva inte var till freds med sitt liv eller arbete. De var egentligen 

inte onda människor trots att de gjorde ont i den kränkande handling som 

enskilda individer utsattes för. De människor som hade detta beteende var själva 
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störda och fenomenet med förtryck var en akt att straffa någon för det man 

tidigare själv utsatts för. Råttan på repet-fenomenet.  

   Hur förbannad jag än var på cheferna över ständiga hot och trakasserier 

bemöttes de numera med tystnad från mig. Från facket fick jag höra att det fått 

cheferna att tvivla". Förstår Kåvestad inte vad man sagt? Varför reagerar han 

inte?" Jag kunde i min ensamhet glädja mig åt små stunder av triumf när jag fick 

höra arbetsledningens besvikelse över att jag inte uppfyllde deras förväntan om 

reaktioner.  

   Förvaltningens miljöbokslut för åren 1989 till 1995 presenterades i en 

framtagen skrift. Den visade att Hälsoskyddsavdelningens två stora 

arbetsområden, buller och sjuka hus, inte klarats av. Mina förhoppningar var att 

nämndens politiker skulle uppfatta informationen och komma med synpunkter, 

men inget hördes. Sex års misslyckat hälsoskyddsarbete bemöttes med tystnad 

av politikerna som hade ansvaret för stadens miljö.  

   Mitt enda öppna forum var arbetsplatsmötet (APT). Självklart var att rädslan 

jag upplevde för att tala med mina chefer kunde uppfattas som att jag inte ville 

ha någon kontakt med dem. Hade tidigare till Lasse sagt att även han låg dåligt 

till eftersom han godkänt skrivelsen med de 19 punkterna som var skälet till 

avstängningen. Detta hade han tolkat som ett hot, det som i all välmening sagts i 

ett närmast förtroende till honom. Efter detta hade jag bestämt mig för att inte 

svara på annat än tilltal. Det var därför jag hade valt att uttrycka mina 

synpunkter och åsikter endast på arbetsplatsmöten där det fanns fler öron och 

risken för feltolkningar minimerades. När protokollet från APT-mötet den 3:e 

april kom, klargjordes läget på ett mer drastiskt sätt: 

   "På grund av att det är bedömt att Leif lägger en stor del av sin arbetstid på 

att prata om sin situation med medarbetare och journalister är han tillsagd att 

inte göra det på sin arbetstid. Lasse poängterade att medarbetare naturligtvis 

får rådfråga Leif i frågor som rör exempelvis sjuka hus." 

   Det snörpte till i magtrakten när jag insåg vad detta innebar. Jag skulle helt 

enkelt frysas ut på direkt order av chefen. Den som inte förstod budskapet skulle 

betraktas som en femtekolonnare och själv drabbas. Att jag inte fick prata med 

arbetskamraterna var uppenbart, men med denna formulering uppmanades även 

arbetskamraternas att inte prata med mig, eftersom mitt arbete med sjuka hus låg 

helt nere. Budskapet hade gått fram och efter det kom ingen längre in på mitt 

rum för att snacka bort fem minuter eller bara titta in med huvudet för att höra 

hur helgen varit. Den frågan fick ställas vid morgonfikat eller på lunchen. 

Processen hade utvecklats från enbart ett straffarbete med husarrest till att 

omfatta en munkavle med isolering i cellen.  

   Gunilla Sallhed var den ende som vågade trotsa förbudet och tittade in en gång 

i min cell för att dryfta en fråga. Hon stängde omsorgsfullt dörren efter sig, så att 

ingen skulle se hennes uppenbarelse på fel ställe. När frågetecknet rätats ut och 

utropstecknet krökts ursäktade hon sitt korta besök och innan hon försvann 

genom dörren klädde hon sina tankar i ord:  
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   – Det kanske inte är så bra om man ser mig här. 

   Förbudet som gällde kontakt med journalister tog jag inte så hårt. Jag klarade 

av att leva ett liv utan kontakter med massmedia trots att det hotet var av 

allvarligare karaktär, då det stred mot både yttrandefriheten och 

meddelarfriheten, en av demokratins grundlagar och hörnstenar.  

   Både Nerikes Allehanda och Umeå-tidningen hade en artikel om inspektören i 

Stockholm som avstängts från sitt arbete. Från förre försvarsministern Sven 

Anderssons fru Britta på Folkhälsoinstitutet kom stöd som framhöll mina 

kvaliteter liksom från innemiljökämpen och experten Sven Andersson i Malmö. 

   Jag knackade på hos personalavdelningens Ingegärd Bergsmark och bad att få 

alla handlingar som fanns om mig.  

   – Detta är allt sa hon.  

   Jag berättade att det fanns handlingar som saknades, bland annat en diarieförd 

inkommen handling från ABC-nytt som begärts av informationschefen 

Marianne Swahn.  

   – Den hade kommit fel, den ska inte ligga här, sa Ingegärd Bergsmark.  

   Av vad hon sa framgick att det fanns handlingar om mig som var samlade 

under ett annat diarienummer.   

   – Jag saknar fler handlingar i de akter som gäller mig. Hur skall jag få dessa? 

Måste jag vara formell och skriva brev till Karin Jonsson för att få ut dom? 

   – Vilka handlingar är det du saknar? Om du berättar vad det är, så får jag 

undersöka saken, sa Bergsmark och var märkbart irriterad.  

   – Jag vet att det finns andra handlingar och är intresserad av att få alla. 

   Bergsmark hade inte möjligheten att dölja sanningen i detta läge och hade 

svårt med både ögonkontakten och kroppsspråket.  

   Bosse Ekstam och jag var till SKTF och träffade ombudsmannen Kjell Swahn 

som skulle hålla i förhandlingarna med Kommunförbundet. Vi fick veta att det 

var ett nytt förhandlingsläge. Nu skulle vi börja om från början. Tidsperspektivet 

var från några månader upp till ett och ett halvt år. Det kändes tungt, eftersom 

det redan hade gått sex månader. Själva processen fram till AD var uttalad att ta 

cirka ett år.    

   Hos terapeuten fick jag prata av mig min ångest. Jag kände mig som ett 

blysänke. Ibland drogs man upp ovanför vattenytan för att snabbt sänkas under 

nivån där andningen var ett problem. Hur länge kunde Reine i filmens Barnens 

Ö hålla andan under vattnet när han låg i badkaret?  

   Som avslutning på den terapeutiska timmen berättade jag kort att i detta nu 

skrev förmodligen Anki på ett kontrakt till den lägenhet som hon snart flyttade 

till. Ett drygt tjugoårigt samboförhållande med äktenskap och tre barn var till 

ända. I detta läge kändes det inte särskilt svårt. Jag bara konstaterade att våra 

känslor och liv gått skilda vägar. Jag levde vidare och barnen fanns kvar. 

   Jag hade genom åren samlat på mig en del handlingar och i bröten hittade jag 

en sammanfattning av ett fem år gammalt planeringssamtal med chefen Nils 

Alesund som sa åt mig att inte säga: Här skulle jag inte ha mina egna barn. Det 
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gällde ett redan utdömt daghem som stängts där barn och personal haft svåra 

hälsoproblem som man tänkte öppna igen utan att först sanera det. Jag var 

tydligen oförbätterlig.  

   Genom att vara hemma missade jag Ulla Larssons informationsmöte för hela 

avdelningen. Ulla klargjorde att jag inte fick prata med arbetskamrater under 

arbetstid om den egna situationen och att jag fråntagits möjligheten att delta i 

sjuka hus-gruppen för att satsa helhjärtat på projektet handboken Bra Byggval. 

Dan-Patrik Ryman undrade över skälet varför jag inte fick delta i sjuka hus-

mötet som bara var en gång var tredje vecka? Fanns något annat skäl till 

avstängningen? Eller var det Kåvestads möjlighet att påverka medarbetarna som 

de var rädda för? Det fanns andra orsaker enligt Ulla Larsson, men eftersom det 

var personligt, så kunde hon inte berätta vad det handlade om. Kollegan 

Margareta Åström ville ha klarhet i vad jag fick göra respektive inte göra. Fick 

de tala med mig eller inte? Hon framförde att detta skulle skrivas ner så att inga 

tvivel skulle råda om vad som gällde.  

   Förhandling på Kommunförbundet stod på dagens program och jag åkte dit 

med Kjell Swahn och Poppen från SKTF. Mötet skulle enbart handla om 

huruvida jag var omplacerad eller inte. Swahn föreslog att jag inte skulle vara 

med och motvilligt accepterade jag det. Kommunförbudets Söderberg ansåg att 

problemet skulle lösas nu och inte efter 6 månader när projekttiden gått ut. 

Mötet ajournerades i 14 dagar för att Söderberg skulle plocka fram en 

förhandlingslösning på problemet. Jag kände mig lite blåst på konfekten efteråt 

eftersom jag inte varit med vid förhandlingen.  

   Väl hemma ringde Margareta Norlin, journalist på Aftonbladet. Hon hade hört 

att jag belagts med munkavle och inte fick prata med pressen under arbetstid. 

Hon var mycket intresserad av frågan. Jag bad henne återkomma om fjorton 

dagar, eftersom ärendet bordlagts. 

   På kvällen var stora saker på gång. Premiär för sonen Kalle, 7 år, som spelade 

sin första seriematch i fotboll, en stor händelse i familjen. Vi var alla på plats 

utom storasyster Anna, som var försteskötare för en häst i stallet. Det blev 

förlust med 3-2, men en hyfsad insats av laget var behållningen. 

   Yrkesinspektionen hade varit på besök på Miljöförvaltningen för att göra en 

systeminspektion. Jag hade ett halvår tidigare gjort en anmälan om att jag var 

utsatt för kränkande särbehandling, men de var inte intresserade av att tala med 

mig. De hade i stället träffat arbetsledningen, fackens representanter och 

skyddsombuden på arbetsplatsen. 

   I bortre ändan av min korridor satt personalansvarige Ingegärd Bergsmark 

inhyst. Jag tittade in till henne och frågade efter anteckningarna som förts vid 

Yrkesinspektionens besök på förvaltningen.  

   Hon tyckte att jag kunde be fackets representanter om dessa. Jag bad återigen 

om att få ta del av vad personalavdelningen skrivit, eftersom det handlade om 

mig, men jag fick veta att det var hennes personliga anteckningar. Hon blev 



 81 

märkbart irriterad och visste inte på vilket ben hon skulle stå, men hon lovade 

undersöka saken. 

   Efter några dagar kom Ingegärd Bergsmark in på mitt rum och berättade att 

jag inte fick ta del av handlingarna från mötet som förvaltningen haft med 

Yrkesinspektionen för två veckor sedan. Det var privata anteckningar, sade hon.  

   – Vem har tagit det beslutet, undrade jag? 

   –  Det har juristen Martin Lindman och jag gjort, svarade Ingegärd. 

   Ringde Registraturen på Yrkesinspektionen för att höra om min anmälan hade 

registrerats och behandlats. Det hade den, tillsammans med en skrivelse från 

Lärarförbundet som ville att frågan om varför jag fråntagits mina arbetsuppgifter 

borde utredas. Enligt tjänsteanteckningar var ärendet avskrivet. Jag frågade om 

det var brukligt eller om detta förfarande var märkligt på något sätt. Borde man 

inte underrättas om ärendet avskrivits? Lite konstigt var det nog ansåg 

tjänstemannen som svarade på frågorna.  

   Vid ett flertal tillfällen försökte jag att få kontakt med Margareta Olofssons i 

Stadshuset, men hon hörde aldrig av sig trots upprepade påringningar.   

      

Sveriges Kommunala TjänstemannaFörbund, SKTF 
   Under åtta månader hade jag varit avstängd från mina arbetsuppgifter när jag 

återigen hade ett möte med fackets Kjell Swahn. Ingenting hade hänt sedan sist 

vi träffades. Kommunförbundet hade lovat att höra av sig, men Kjell Swahn 

hade inget hört.  

   Swahn redogjorde vidare för det aktuella läget. Straffarbetet som utökats till 

att läsa 64 forskningsrapporter var inget en hälsoskyddsinspektör kunde tvingas 

utföra, förutom under en begränsad tid, vilket kunde röra sig om högst sex 

månader enligt § 6 i Allmänna Bestämmelser. Det fanns inte några vägande skäl 

eller saklig grund för vare sig uppsägning eller omplacering. 

   – Det är en rättslig röra, eftersom du inte är omplacerad enligt förvaltningen. 

Men alla tecken visar att så är fallet, sa Swahn. 

   Swahn som tidigare lovat att skicka brev till Yrkesinspektionen hade ändrat 

sig efter att diskuterat ärendet med sin chef. Hans önskemål var att  

Miljöförvaltningens skyddsombud och fackliga ombud skrev detta brev 

tillsammans och att även förhandlingarna togs upp på detta plan. 

Yrkesinspektionen skulle informeras om särbehandlingen, den isolering som jag 

utsattes för, lönefrågan, att jag fråntagits alla arbetsuppgifter, den nya 

arbetsuppgiften som var ännu ett sätt att isolera mig samt uteblivna 

rehabiliteringsutredningar trots upprepade och långvariga sjukskrivningar. 

Uppgiften att skriva brevet till Yrkesinspektionen skulle alltså falla på Lars 

Dahlbom och Bo Ekstam och den kränkande särbehandlingen skulle dras i 

SKTF:s lokala styrelse.  

   Jag påpekade de problem som fanns på förvaltningen. De som öppet 

ifrågasatte chefer eller arbetsordningen fick se resultatet i ett tunt lönekuvert, i 

form av uteblivna förmåner eller helt sonika ställdes utanför vissa delar av 
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arbetsgemenskapen. I detta läge vore det att begära för mycket av skyddsombud 

och fackliga företrädare på avdelningen att agera. Vore det inte bättre att det 

centrala facket tog upp frågan. Då skulle förvaltningens ledning förstå att SKTF 

verkligen agerade kraftfullt.  

   Swahn lovade ännu en gång att skriva brevet till Yrkesinspektionen. Däremot 

skulle han be Karin Jonsson att reda ut problemen med Bo Ekstam och Lars 

Dahlbom. Den särbehandling som förekom menade Swahn kunde hävas från en 

dag till en annan om viljan fanns från Karin Jonssons sida. 

   I stundens funderingar spirade tanken om SKTF:s intresse var i avsvalnande. 

Vid två tillfällen hade Swahn pratat med överordnade som fått honom att ändra 

de idéer och tankegångar han själv haft vid sitt handläggande av ärendet. Jag 

hade uppfattat Swahn som en ärlig människa och att den kränkande 

särbehandling jag utsattes för var en fråga där facket borde agera med kraft. Var 

det kanske så att Kjell Swahns chefer och SKTF:s ledning ville ligga lågt och 

inte alltför aktivt driva processen? Vilka påtryckningar var Swahn utsatt för? En 

obehagskänsla hade tagit plats i magtrakten och blotta tanken på att även han var 

påverkad av makten fick mig att inse min litenhet. Jag var en ankfjärt i 

Universum och den tanken kunde jag inte frigöra mig ifrån.  

   Swahn, som tydligen läste av vibbarna påpekade vikten av att lyfta fram mitt 

fall. Vi levde i ett fritt samhälle och den offentliganställde hade ett 

meddelarskydd. Yttrandefriheten var stadfäst i grundlagen och det fanns ingen 

inskränkning för förvaltningens anställda. Illojaliteten som cheferna lagt mig till 

last kunde inte åberopas inom en kommunal förvaltning.  

   Ville Swahn i inlindade ordalag visa på möjligheten att vända sig till 

massmedia? Genom press från tidningar och TV skulle till och med SKTF vara 

tvungna att agera kraftfullt och påvisa sin så kallade självständiga roll. Varför 

skulle facket vara självständigt? Där satt ju också politiker i styrelsen, liksom på 

Miljöförvaltningen, Yrkesinspektionen och de kommunala bostadsföretagen. 

Det var en enda stor garnhärva där trådarna flätades samman till ett enda stort 

politiskt överkast.  

   Swahn påpekade också vikten av att Yrkesinspektionen måste utreda 

problemet för att det sedan skulle ligga till grund för SKTF:s agerande. Det var 

viktigt att myndigheten pekade på rådande missförhållanden. Tyvärr var det väl 

så att Yrkesinspektionen hade en dålig kunskap om beteendevetenskap och den 

fysiska arbetsmiljön, ansåg Swahn. Dessutom hade de ingen kompetens eller 

praktisk erfarenhet av kränkande särbehandling. Vidare pågick 

löneförhandlingar, men det var Görans bord och jag kunde ringa honom för att 

höra hur det gick. Tre olika ombudsmän hade del i mitt liv.  

   Ringde Göran på SKTF för att höra om hans träff med förvaltningens 

sparbössa-Gidlund och de löneförhandlingar de haft. Gidlund ville bara lägga 

150 kronor på mig, vilket Göran ansåg vara ohållbart: Han strandade 

förhandlingarna och återlämnade dem till Poppen. Det kunde innebära att 

lönerna skulle frysas för hela förvaltningen.  
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   Vaknade vid halv fem och kunde inte somna om. Ord och bilder från senaste 

mötet med SKTF passerade revy. Varför ville Kjell Swahn att förhandlingarna 

skulle skötas med det lokala facket och skyddsombudet? Här hade 

ombudsmännen från förbundet deltagit i åtta månader, skött förhandlingar, 

skickat skrivelser och förbundsjuristen hade engagerats. Helt plötsligt ville de 

inte ta i ärendet. Vad var det som var så svårt? Det kunde väl aldrig vara så illa 

att de hade tänkt överge mig helt och lämna ärendet åt ödet? Jag kunde inte 

släppa tanken att det var ett spel på en högre nivå. Det vore inte på något sätt 

märkligt. De sjuka husen som skulle saneras kostade miljarder. Kjell Swahn 

hade tidigare berättat att "det börjat blåsa nere i Stadshuset" när sjuka hus frågan 

uppmärksammats av tidningar och tv.  

   Jag blev allt mer förvirrad över alla turer. Vid middagsbordet hemma sa Anki: 

   – Det är självklart att facket förhandlar bakom din rygg.   

   Jag antog att det var så. När jag bett om att få vara med vid förhandlingen med 

Kommunförbundet fick jag till svar att det kunde ställa till besvärligheter. Vadå 

besvärligheter? I det läget uttryckte jag: 

   - Om det innebär sämre resultat på grund av att jag är med, så tar jag på mig 

skulden.  

   Vilket skitsnack, varför skulle det bli ett sämre förhandlingsresultat? Jag 

började bli missmodig. Det hade varit en tung resa under åtta månader och helt 

plötsligt kände jag mig övergiven. Mitt ute på Atlanten i en livbåt. Hur skulle 

detta gå om det började blåsa? Detta var ett ämne så gott som något att ta upp 

med terapeuten. Att bli övergiven. Ju mer jag tänkte på SKTF:s agerande, desto 

mer förbannad blev jag. I fem år hade fackföreningsavgiften betalats punktligt. 

Nu var stunden kommen för att få den hjälp som behövdes. Då skulle plötsligt 

hela verksamheten skötas av obetalda lokala fackliga ombud och skyddsombud. 

Va´ fan var detta? Där sitter dom i sina palats och utanför sitter vi medlemmar 

som betalar deras löner. Vad vet dom om arbetsplatserna ute i verkligheten? Kan 

dom känna in de känslor som de trakasserade och särbehandlade medlemmarna 

upplever och vad görs för dem?  

   Före detta hälsoskyddsinspektören, numera konsulten Per Carlsson var på 

besök i slips och kavaj, en klädsel okänd för en inspektör. Han förmedlade sin 

uppfattning om att jag hade stöd utanför Miljöförvaltningen, vilket kändes bra 

att höra, eftersom det var svårt att döma i eget ärende. 

   Under snabbrundan på lunchen till fotohandlaren på Ringvägen sprang jag 

över journalisten som tidigare intervjuat mig. Det var hans närvaro på 

förvaltningen som var orsaken till Ulla Larssons drastiska beslut att förbjuda 

mig att prata med journalister och arbetskamrater.  

   – Hur gick det med artikeln som skulle publiceras i tidningen Miljö och 

Hälsa? Jag har inte sett den ännu? 

   Ett uttryck av förlägenhet spred sig över hans ansikte. 

   – Den blev ett problem på tidningen. Det var tydligen känsligt. Chefredaktören 

tyckte det var pinsamt att publicera den, eftersom styrelsemedlemmen Kia 
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Regner hade synpunkter på vad jag skrivit. Kia Regner var både partikamrat och 

vän med Karin Jonsson.  

   På eftermiddagen kom Lärarförbundets representant till förvaltningen för att 

överräcka några blommor och ett litet paket som bevis för årets kämpa-på-pris 

mot allergier. Representanten blev så upprört förvånad över den munkavle jag 

belagts med att mötesprotokollet hämtades för att styrka den faktiska 

omständigheten. 

   – Får man göra så här, var den spontana frågan, från Lärarförbundet. 

   Det var på arbetsplatsträffarna (APT) som alla aktuella frågor skulle dryftas, 

men det brukade aldrig bli några heta frågor eftersom Ulla Lasson aldrig deltog i 

dessa möten. Aldrig var kanske en överdrift. Det hade faktiskt hänt, men det var 

ett halvår sedan sist. Hon hade av någon anledning valt att ställa sig utanför 

arbetsgemenskapen. Mötet avslutades med den sedvanliga rundan där var och en 

berättade något om sitt arbete som kunde vara av intresse. Själv hade jag inget 

intressant att förmedla, men Lasse Iisakka ansåg att jag skulle redogöra för mitt 

arbete med handboken Bra Byggval. 

   Jag berättade om alla 64 fackböcker som skulle läsas, att det redan fanns 

denna typ av sammanställningar och att jag inte fick skaffa externt material eller 

ta kontakt med experter utanför huset. Lasse hade hunnit ångra sig flera gånger 

att han givit mig ordet och vid en alltför lång andhämtningspaus avbröts jag av 

Lasse som helt frankt sa:  

   – Du får visst ta de kontakter som är nödvändiga för det dagliga arbetet. 

   Lasse uttalade det med en sådan självklarhet att till och med en av 

medarbetarna verkligen trodde att jag säkert missuppfattat situationen. Lasse 

betygade att mina händer inte längre var bakbundna. Hans sätt att uttrycka sig lät 

mycket övertygande och jag undrade var han hämtade kraften från. 

   I detta ansträngda läge försökte jag på bästa sätt redovisa vad som sagts på 

vårt interna möte, att jag förbjudits att ringa personer eller institutioner utanför 

förvaltningen. Lasse menade att så inte var fallet och att jag nyligen varit i 

kontakt med både en kemist och Wasakronan. Tillstod att det var helt riktigt, 

men att detta uppdrag utförts, eftersom det var en enskild order från Ulla 

Larsson. Av de protokoll som fanns framgick också att jag inte fick ha några 

kontakter utanför huset. Lasse sa att det fanns ett skrivet protokoll där det 

framgick att jag givits denna frihet och att själv välja vem jag ville ringa. 

   – I vilket protokoll står det skrivet, undrade jag? Du för ju anteckningar vid 

våra möten, men något protokoll från våra möten har jag aldrig fått. 

   Där satt vi och babblade likt två små barn i sandlådan. Vid sittande möte fick 

jag höra att förbud att kontakta personer till viss del inte längre gällde. Det 

skulle ha fått vem som helst att glädjas över att repressionen kanske var på väg 

att upphävas, men jag kände ingen glädje, bara förvirring. Förmodligen hade 

uppmärksamheten i massmedia om munkavle, husarrest och straffarbete 

inneburit direktiv från en högre makt att förvaltningens åtgärder inte gjorde sig i 

tryck. 
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   För den utomstående var det symboliskt en framsträckt hand, men jag hade 

upplevt svängningar under åtta månader som innebar att det var svårt att ta 

positiva förändringar på allvar. Det kanske var ett medvetet spel att göra mig 

otrygg, villrådig och invagga mig i säkerhet, för att få mig att mjukna.  

   Som avslutning på mötet tog Lasse upp att Yrkesinspektionen varit på besök 

för en systeminventering. Där hade det framkommit att Kåvestads situation inte 

var att betrakta som kränkande särbehandling. Efter sandlådeleken med Lasse 

tog orken slut. Vad det gällde särbehandling visste jag att det lokala facket tagit 

fram uppgifter om löneutvecklingen. Den visade att jag var utsatt för 

lönediskriminering, där kollegorna hade fått en genomsnittlig löneförhöjning de 

senaste femton månaderna på 14% mot mina 2%. 

   Det bekymrade mig inte nämnvärt. Lönen var för mig inte den belöning som 

jag förväntade mig. Mina kontakter med de drabbade hyresgästerna som 

resulterat i blommor, små julklappar och vänliga brev var lyftet.  

   Före hemgång stack jag in huvudet innanför Lasse Iisakkas dörr och flaggade 

för eventuell ledighet till på fredagen, men jag visste i detta läge inte hur det 

skulle bli. Det berodde på omständigheterna. Kanske blev det en semesterdag 

eller kompledighet och det beviljades på stående fot. Sonen hade senaste veckan 

legat på för att följa med till jobbet. Kanske var han lite trött på vikarierna i 

skolan, kanske han faktiskt ville vara med sin pappa en dag på jobbet för att se 

hur det går till att "jobba". På torsdagskvällen tog jag ett snack med sonen. Vad 

var det han önskade mest. Ville han sitta på pappans rum och rita, äta lunch på 

Mc Donald eller var det så att han ville spela innebandy. Självklart att det var 

innebandyn som hägrade. Det blev en semesterdag med innebandy med sonen 

och hans kompis med farsa och alla var nöjda.  

   Helgen ägnades åt att flytta in x-fruns tillhörigheter och bohag i hennes nya 

lägenhet. Ett tjugoettårigt samboende och några års äktenskap var under 

uppbrott. Även det en resa i livet, som tyngde tillsammans med de andra 

omständigheterna. 

   Efter långhelgens ledighet upplevde jag straffarbetet som betungande och 

sökte kontakt med yttervärlden, trots förbudet. Efter släntrande i korridoren 

slank jag in till en meningsfrände, som helt oförhappandes påminde om 

vardagens realitet: 

   – Tänk att Ulla Larsson ännu inte skrivit något protokoll från mötet där hon 

skulle berätta vad du fick och inte fick göra enligt ledningen. Det har gått fyra 

veckor sedan hon lovade att informera oss om vad som gällde. Jag gladdes över 

att det fanns de som jobbade på samma avdelning som orkade bry sig.  

   Kraften hade sinat och jag var alltför trött för att ens koka nudlar till lunch. 

Trots vårsolen drog vinden kallt, uteplatserna gapade tomma och det blev en 

snabb lunch hos Kebabkungen. Skulle jag ta mig till dataföretaget och titta på 

den PC som fanns på önskelistan? Kanske kunde ångesten konsumeras bort? 

Försäljarens information om obegripliga tekniska finesser, som jag inget begrep 
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av, var obetalbar. För en stund lyftes själen från det lågvattenmärke där den 

ankrat upp och vardagens trivialiteter var glömda.  

   Tillbaka efter lunchen tog jag gud i hågen, läste ut resten av den senaste 

rapporten för att återigen drabbas av handlingsförlamning. Den resterande delen 

av eftermiddagen ägnades åt dubbla kafferaster innan klockan visade på kvart 

över tre. Den nyligen införda flextiden innebar att man kunde lämna 

arbetsplatsen efter sex timmar.  

   Det fanns åtskilligt på förvaltningen som var en reproduktion av teaterstycket 

"fången på fyren". Fanns det en handbok med spelregler för hur denna teater 

skulle spelas? Drog mig till minnes en scen ur pjäsen där flera medarbetare 

skrivit under ett upprop om att "fången" skulle förflyttas från avdelningen, 

eftersom han blivit till ett störande moment. I Miljöförvaltningens tegeltrave satt 

två chefer och en facklig företrädare som hade samma uppfattning om ett 

störande element, som borde långt, långt bort. 

   Hälsoskyddsavdelningen hade bjudit in till ett möte om ekologiskt byggande 

och bjudit med sakkunniga utifrån. Forskaren Tony Kronevi, toxikolog och 

patolog, som var en av de inbjudna kom fram till mig och gav sitt stöd i den 

kamp som utkämpades i huset.  

   - Sjuka hus är ett mycket större problem än både koleran och pesten, sa Tony 

Kronevi.  

   Jag hade lite svårt att ta till mig informationen och undrade över vad han 

tänkte på. Syftade han på radon och strålningen från den blå lättbetongen som 

gav cancer, eller?  

   – Nej, sjuka hus är ett större problem än radon menade han utan att svikta på 

rösten. De kemikalier som finns i inomhusluften i nybyggda sjuka hus påverkar 

människorna på ett sätt som få är medvetna om. Att utsätta människor för en låg 

dos av alkoholer i inomhusluften under en lång tid är mycket farligare än en hög 

dos under kort tid.   

   – Långtidspåverkan från alkoholer med små doser framkallar cancer. Det har 

min forskning visat, sa han.  

   Tony Kronevis forskningsresultat innebar att jag haft ett mycket större 

problem att jobba med än vad jag i min vildaste fantasi kunnat ana. Jag hade 

dessutom sett båda mina föräldrar tyna bort av cancern. Deras sista år var något 

jag inte ens önskade mina ovänner. Han hade forskat om etanolens verkningar 

och lovade en rapport, vilken jag redan såg fram emot. Det var ju känt att det 

bildades alkoholer i nybyggda hus när golvmattorna limmades på betong som 

inte fått torka ordentligt.                   
   Information till föräldrarna på Enskede Skola inför sommarlovet kom via 

skolans informationsblad, HEM SKA BLADET:  

   “Då enkätundersökningen bland eleverna, som gjordes efter omläggningen av 

golven visar att man nu mår bättre avser SISAB att fortsätta lägga om golven i 

skolans lärosalar.”   
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   Det var som tusan. Vid föräldramötet i Enskedeskolan i våras förklarade 

SISAB och inhyrda konsulter att det i huvudsak var ett ventilationsproblem och 

inte ett golvproblem, som var orsaken till hälsobesvären på skolan. Det kändes 

bra att SISAB hade modet att ändra åsikt och värna om barnen och lärarna på 

skolan.  

 

Den fackliga processen  

   Det hade gått över tre veckor sedan SKTF:s ombudsman lovat att skriva till 

förvaltningschefen och påtala de oegentligheter som jag utsattes för. Väntan 

tycktes oändlig. Jag kontrollerade inkommande post till förvaltningens diarium 

via datan, som bara konfirmerade att något brev inte kommit.  

   Det fanns ett spel som tidigare var okänt för mig. SKTF ville ha en 

förhandlingslösning, eftersom en konflikt kunde ses som ett fackligt 

misslyckande. Det sammanföll med förvaltningens önskemål. Jag hade dock 

svårt att se en fredlig lösning på situationen efter den långvariga husarresten, 

munkavlen, straffarbetet och lönediskrimineringen.  

   Ledningen hade erbjudit två årslöner om jag slutade självmant, vilket jag 

avfärdade som en skymf. Att acceptera detta var ingenting annat än erkänna 

deras rätt att kränka mig. Hade jag antagit förslaget skulle det uppfattas som att 

jag erkände skuld i denna smutsiga process och dessutom skulle jag vara 

omöjlig på arbetsmarknaden för resten av mitt yrkesverksamma liv. 

   Husläkaren konstaterade högt blodtryck med arbetsrelaterad stress och på 

sjukintyget uppmanade hon arbetsgivaren att utföra en rehabiliteringsutredning. 

Jag sjukskrevs.     

   Det samhälle som under efterkrigstiden byggts upp var solidariskt till sin 

utformning. Människor med sjukdomar skulle hjälpas till en ekonomisk dräglig 

tillvaro. Denna sociala förmån tog jag nu själv del av. Ett märkligt samhälle som 

tillät övergrepp mot den enskilda individen för att sedan rehabilitera på 

samhällets bekostnad. Denna typ av förmån måste väl ses som en miss i 

systemet? Skulle den som inte rättade in sig i ledet verkligen få ta del av dess 

förmåner?  

   Ombudsmannen Kjell Swahn ringde. Förvaltningen hade åter tagit kontakt 

med facket och sagt sig vara intresserad av en förhandlingslösning. Nu ville han 

att vi skulle träffas för att diskutera en lösning som skulle vara klar före 

midsommar. Det nya förslaget var att jag skulle fortsätta arbeta som 

hälsoskyddsinspektör. Det tilltänkta arbetet var att handlägga radonärenden. Jag 

kände hur adrenalinet rann till och kunde inte bärga mig: 

   – Det är inget annat en omplacering.  

   Jag upprördes över hur Miljöförvaltningen hela tiden snirklade sig genom att 

förklara sin förhandlingsvilja. I själva verket hade de trappat upp trakasserierna. 

Deras förslag till lösning innebar att jag skulle hållas utanför det arbetsområde 

som jag anställts för. Ombudsmannen ville resonera om radonerbjudandet. Han 

gav intryck av att det var ett bud som kunde bli svårt att avvisa. Jag slet mitt hår.   
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   Hur kunde de fackliga företrädarna undgå att ta upp den munkavle som jag fått 

skriftligen? Meddelarfriheten som fanns i tryckfrihetsförordningen innebar att 

jag hade rätt att “meddela uppgifter och underrättelse i vad ämne som helst för 

offentliggörande i tryckt skrift”. I detta upprörda läge såg jag ingen annan utväg 

än att utnyttja yttrandefriheten och informerade några journalister som tidigare 

hört av sig. Jag ringde sedan Kjell Swahn och påpekade att det brev han lovat att 

skicka till Karin Jonsson för fyra veckor sedan ännu inte kommit. Swahn 

berättade att den elfte juni skulle vi två träffa Annika Gidlund för att diskutera 

det framlagda förslaget. Vad menade han? Var han orolig för att jag skulle ta 

med Bosse till förhandlingarna? Han som var den enda som jag riktigt litade på. 

Förtroendet för SKTF var i dalande. Visserligen hade Swahn uttalat sig kraftfullt 

i SKTF:s tidning, men det ingick väl i spelets regler. Han hade ju sagt att “det 

pågår central förhandling mellan fack och arbetsgivare”. Av Swahns sätt att 

uttrycka sig förstod jag att det pågick ett spel i kulisserna. Var det hemliga 

förhandlingar? Ett var säkert, SKTF spelade inte med öppna kort.  

   Vid nästa möte hos SKTF blev det inte mycket mer sagt än några inledande 

artighetsfraser. Bo Ekstam, som var med som stöd, var laddad med adrenalin 

och argument på grund av SKTF:s dåliga engagemang i frågan. 

Konfrontationerna låg i luften och Kjell Swahn tog på sig sin 

ombudsmannakostym för att förklara och ursäkta SKTF:s agerande. Det kändes 

skönt att det var Bosse och inte jag som höll i storsläggan och ifrågasatte fackets 

roll i denna process.  

   Kjell Swahn hade skärpt tonen något jämfört med tidigare artikel i SKTF-

tidningen: 

   – Min bedömning är att Kåvestad gjort ett oklanderligt arbete och företrätt det 

allmänna intresset. Han är kränkt på tre områden; han har på ett negativt sätt 

fråntagits sitt arbete, han får inte prata fritt med folk, vilket antagligen strider 

mot grundlagen och han har diskriminerats i lönesättningen, säger Kjell Swahn. 

   Kjell Swahn skickade så en skrivelse till förvaltningen där han i tre punkter 

ställde frågor om min situation. Varför hade jag fråntagits mina arbetsuppgifter? 

Varför hade jag belagts med restriktioner där jag tillsagts att inte prata med vare 

sig kollegor eller massmedia? Varför hade jag lönemässigt särbehandlades?   

   Bosse Ekstam var en klippa och ställde som vanligt upp i egenskap av lokalt 

fackombud vid möten med SKTF.  Kjell Swahn hade pratat med Annica 

Gidlund på personalavdelningens några gånger sedan sist. Hon hade sagt att jag 

skulle arbeta med radonfrågan. Swahn väntade på att jag muntligen eller 

skriftligen skulle beordras till detta nya arbete. Han förklarade för Gidlund att 

om jag sade nej skulle SKTF lägga tolkningsföreträde, vilket innebar att 

Stockholms Stad fick stämma SKTF för arbetsvägran. Genom denna åtgärd 

skulle den rättsliga processen komma i gång.  

   Swahn berättade vidare vad en rättslig process i Arbetsdomstolen innebar. 

Arbetsgivaren hade bevisbördan. Domstolen tog bara ställning till fakta som 

framförts. Det måste alltså finnas bevis för anklagelser mot mig. Bosse Ekstam 
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berättade om den oro som fanns hos medarbetarna på avdelningen. Vad fick de 

säga och vad fick de inte säga till undrande hyresgäster? Ulla Larsson hade för 

ett halvår sedan lovat personalen att fråga Karin Jonsson och informera de 

anställda om förvaltningens policy i den frågan, men ännu hade hon inte lämnat 

något svar. 

   Posten kom med brev från Yrkesinspektionen med uppmaningen: Var snäll 

och hör av Dig. Undertecknat av Agnita Wärn.  

   Jag ringde och fick veta att Ulf Brottman fått ärendet för handläggning och att 

Yrkesinspektionen hade tolkat det som att brevet bara skickats till dem för 

kännedom. Jag invände och berättade om mitt samtal nio månader tidigare med 

Lejdeborn som sagt, att det var tillräckligt att skicka det brev som också gått till 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och att det inte fanns ytterligare behov av att 

bifoga en särskild anmälan. Agnita Wärn bytte samtalsämne.  

   – Vi tittar bara på arbetsmiljökonsekvenser. Vi kan inte säga vad du ska jobba 

med. Jag har gjort en inspektion på Miljöförvaltningen efter det att Ulf Brottman 

avslutade ärendet. 

   – Har han avslutat ärendet? frågade jag förvånat. 

   Visserligen kände jag till detta faktum, men ville ha en reaktion på detta 

märkliga förfarande från henne som myndighetsperson. Jag hänvisade till mitt 

eget arbete som myndighetsperson och påpekade, att man inte fick avsluta några 

ärenden utan att göra en utredning där båda parter skulle höras.   

   – Ditt ärende avslutades eftersom jag skulle göra en systeminspektion på din 

arbetsplats. 

   – Du säger att mitt ärende avslutats eftersom Yrkesinspektionen skulle besöka 

Miljöförvaltningen och göra en inspektion på arbetsplatsen, men jag känner till 

att Yrkesinspektionen klart uttalat att man inte tänkte ta upp mitt fall som ett 

enskilt problem och undrar över varför mitt ärende avslutades med den 

motivering som du nu framför? 

   Agnita Wärn var ställd mot väggen och sökte efter ord till en förklaring: 

   – Nu är frågan åter väckt, sa hon. 

   Jag återvände till frågan om ärendets avslutande och att jag förväntade mig ett 

skriftligt svar, vilket också utlovades.  

   – Vad kommer att hända utifrån den kränkande särbehandling som jag har 

utsatts för? 

   – Vi går inte in och säger vad som är rätt eller fel. Vi ska inte gå in i frågor 

som gäller arbetets innehåll, ledning, myndighetsutövning, löner eller 

anställningsvillkor, svarade Agnita. 

   Jag sjönk allt djupare ner i baden-baden-fåtöljen vid telefonen i köket. Hade 

jag helt missuppfattat Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling om 

“Kränkande särbehandling i Arbetslivet”. Den hade jag läst fram och tillbaka 

och där framgick klart att det var Yrkesinspektionens uppgift och se till att 

denna föreskrift efterlevdes. 
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   Jag försökte komma in i samtalet varje gång hon andades för att förhöra mig 

om jag missuppfattat vems ansvarsområde denna särbehandling föll på, men hon 

höjde rösten och forcerade fram ytterligare åsikter för att inte släppa in mig. Så 

länge hon pratade hade hon makten.  

   – Vi ska inte jobba med enskilda ärenden och vi går inte heller in och gör en 

individuell bedömning vid våra inspektioner. Vi avvaktar nu vad 

Miljöförvaltningen kommer att svara på den skrivelse som skickats dem.

   – Genom de trakasserier som jag utsatts för har arbetsledningen uppfyllt vad 

som är kränkande enligt samtliga sex paragrafer i Arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling. Jag förväntade mig att det var er uppgift att ta itu med detta. 

   – Man måste se vilken upplösning en utredning kan innebära. Ibland blir det så 

att en del chefer slutar eller en anställd slutar eller att man hittar ett sätt att 

umgås. Min största hjälp är att stå bredvid och iaktta, sa Agnita Wärn. 

   – Jag skulle vilja att du agerade, sa jag och undrade över om det inte fanns 

något rättsfall eller utredning som man kunde studera.   

   – Någon utredning om kränkande särbehandling känner jag inte till och det 

ingår inte i min policy att göra en utredning i den frågan. Vi tittar på vilka brister 

som finns vad gäller policy, arbetsmiljö och skriftliga rutiner, blev hennes svar.  

   – Grunden till alla de trakasserier som jag upplevt är just avsaknaden av policy 

kring mitt arbetsområde med sjuka hus. Jag har påpekat det skriftligt vid flera 

tillfällen till mina chefer sedan fem år tillbaka, men ännu har ingen policy tagits 

fram för hur vi skall förhålla oss till det arbetet. Det har också inneburit att mina 

arbetskamrater bett Karin Jonsson att redogöra för vad man får säga och inte 

säga. 

   – Dom som har utbildats till hälsoskyddsinspektörer är säkrare i sin roll, än de 

inspektörer som har andra utbildningar, sa Agnita Wärn. 

   Det var ännu ett slag i magen på mig. Hon menade tydligen att jag var osäker 

som hälsoskyddsinspektör, vilket berodde på min utbildning som ingenjör och 

socionom och att det var anledningen till att jag hamnat i svårigheter. Jag 

häpnade över hennes syn på mig och mitt arbete och försökte få henne att förstå 

att jag anställdes för att utreda sjuka hus på grund av mina byggkunskaper. 

   – Du är så besvärlig, blev hennes svar. 

   Hon hade bestämt sig för att inte ha en dialog och jag svarade upp med: 

   – Visst är det konstigt? Vi har aldrig tidigare pratat med varandra och du har 

redan bestämt dig för att jag är besvärlig. Är inte det till att dra lite snabba 

växlar av vårt samtal? 

   Agnita Wärn visste säkert en hel del om mig eftersom hon träffat några av 

dem som satt mig på undantaget. Hon hade redan bestämt sig för vem jag var 

och jag kunde knappast räkna med hennes eller Yrkesinspektionens hjälp.  

   Vid nästa möte med Kjell Swahn var SKTF:s jurist Anders Hult med och 

Bosse Ekstam följde med mig som ryggstöd. Swahn berättade att hemliga 

förhandlingar pågick och att de i ledningen uppenbarligen var rädda för mig. 

Som en parentes fick jag också veta att Karin Jonssons tidigare påståenden om 
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att jag hotat henne med en bomb försvunnit från deras lista över anklagelser. 

Även påståendet om att jag skulle ha hotat Lasse Iisakka hade återtagits. Den 

nyaste och senaste anklagelsen var enligt Kjell Swahn att jag inte klarade av 

myndighetsutövningen. Det var tydligen den strategin som slagits fast efter alla 

möten som förvaltningen haft med Stockholms Stads jurister.  

   I brev från Yrkesinspektionen förklarades att deras arbetsuppgift var att 

kontrollera om arbetsgivaren tagit fram rutiner för att förebygga, upptäcka och 

eliminera kränkande särbehandling, samt att se till att rutinerna tillämpades 

konsekvent och kontinuerligt. I ett bifogat brev som var ställt till kommunen 

beskrevs att en inspektion av arbetsmiljön genomförts på Miljöförvaltningen och 

att de brister som uppdagats skulle åtgärdas senast den första juli. Under tiden 

tänkte Yrkesinspektionen inte vidta några åtgärder med motiveringen att ärendet 

var under handläggning. Man må säga att världen var bra konstig. Om anmälan 

om kränkande särbehandling inte kunde tas upp förrän det pågående ärendet 

avslutats och det skulle inte kunna göras under den närmaste tiden, då 

Yrkesinspektionens uppgift enligt skrivelsen var att se till att rutinerna 

tillämpades konsekvent och kontinuerligt. Det innebar att möjligheten att få 

anmälan prövad var satt ur spel. Hur man än vred och vände på problemet syntes 

det som om jag hade drabbats av moment 22. Det ena förutsatte det andra som 

måste, men inte kunde uppfyllas.  

   Jag besökte regelbundet min terapeut för att tömmas på emotionella 

slaggprodukter. Vad gjorde folk som inte hade en terapeut som ställde de rätta 

frågorna och lyssnade till ens rop på hjälp? Vad gjorde folk när ingen trodde på 

deras upplevelser? Helt klart var att en och annan tog livet av sig. 

   På Södersjukhuset (SÖS) kontrollerades åter hjärtat och det allmänna 

tillståndet. Det blev ett arbets-EKG på testcykeln. Resultatet var bra, trots en 

tjugoprocentig försämring från förra kontrollen.   

   Vilan från arbetet hade varit stärkande. Så pass att jag orkade öppna det brev 

som kommit en vecka tidigare. Det var från den fackliga företrädaren som 

skickade Ulla Larssons senaste tjänsteutlåtande. 

   Tjänsteutlåtandet var föranlett av att en politiker i Miljöpartiet skrivit till 

Kommunstyrelsen och uppmanat dem att intensifiera arbetet med sjuka hus. Ulla 

Larsson hade besvarat denna skrivelse som sedan presenterats för politikerna i 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Men inga resultat presenterades över utfört 

arbete. Ulla Larssons svar bestod av floskler och halvlögner som dolde den 

besvärande passiviteten. 

   Här fanns också regelrätta lögner. Jag kände ett sug i maggropen och började 

se följderna av Ulla Larsson och Martin Lindmans upplägg hur sjuka hus kunde 

administreras bort. Ansvaret för det bristfälliga arbetet från förvaltningens sida 

hade plötsligt lagts över på Socialstyrelsen trots att något samarbete i dessa 

frågor inte varit aktuellt tidigare. Skrivelsen antydde att det var mycket på gång 

och satt vi bara ner och väntade kunde stora saker hända. Tjänstutlåtanden var 
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inget annat än blåsbubblor. Glansiga och glättiga till sin utformning, men de 

innehöll inget annat än luft.  

   Rubriken på en notis i Dagens Nyheter löd: “Ullman återvänder efter HSB-

affär.” Visst hade jag förväntat mig att Ullman skulle återuppstå när affären lagt 

sig. Han skulle bara sitta i karantän ett tag, eftersom han var för het. I dessa 

sfärer kallnade man uppenbarligen snabbt. Hans återinträde som VD för 

reklambyrån innebar att den styrelseordförande som uttryckt att Ullman skulle 

lämna reklambyrån när affären exploderade nu fick lämna skeppet i stället. 

   Svenska Dagbladet följde upp med en intressant intervju med Harald Ullman. 

Självklart ångrade han ingenting. Han kände sig mer förädlad och hade blivit 

mer ödmjuk. Han tänkte skriva en bok om hur det var att vara utsatt för 

mediedrevet och att det var meningslöst att tänka bakåt.  

   På Vårdcentralen ordinerade husläkaren blodtrycksmedicin och förhörde sig 

om läget. Det blev ett snack i trekvart. Jag ventilerade oron för framtida möten 

med mina chefer. Jag berättade även om mitt galopperande hjärta och om 

ångesten som var en börda. Två nätter i rad hade jag vaknat ur drömmar med 

förtvivlan. Jag förbannade min egen svaghet. Jag som var mentalt allergisk mot 

att äta mediciner. Skulle jag nu bli en vandrande kemikaliefabrik? 

   Semestern var över. Det var första dan på jobbet sedan slutet på maj. Det låg 

en inbjudan från Kretsloppsborgarrådet Krister Skånberg i mitt postfack. Han 

ville prata om sjuka hus redan klockan tio samma dag. Jag knackade på hos Ulla 

Larsson för att fråga om lov att delta i mötet.  

   – Jag skall gå och höra med Karin Jonsson, sa Ulla.  

   Inte heller Ulla fick ta egna beslut i mitt ärende. Efter en stund kom Lasse 

Iisakka till mitt rum och berättade att jag inte fick gå på mötet med motiveringen 

att det var fel rotel, som kallat mig. Men för Annika Lindmark, som arbetade på 

samma avdelning och som också inbjudits av Skånberg, var det inga problem. 

   I vissa stunder hade jag en förhoppning om att den kränkande särbehandlingen 

skulle upphöra. I nästa stund fick jag klart för mig att det var en illusion.      

   Kretsloppsborgarrådet Krister Skånberg hade vid mötet diskuterat med Annika 

Lindmark om sjuka hus och mögelhundar. Han berättade också att han fått en 

skopa ovett av Miljöborgarrådet Margareta Olofsson för att han bjudit in mig till 

samtal. Telefonen måste ha gått varm hos honom redan på morgonen. Det var 

bara att gratulera Karin Jonsson som fått en kraftfull vapendragare i Margareta 

Olofsson.   

   På kvällen tog jag mig en stramare till kvällsmaten i all enkelhet. Det var 

dagen då vårt äktenskap skulle upplösas efter sex månaders betänketid.  

   I diariet såg jag att det fanns nya handlingar i min akt. Efter att ha läst 

förvaltningens svar på Kjell Swahns brev var jag för första gången helt 

övertygad om att man tänkte förflytta mig. Då slapp jag åtminstone dras med en 

förhoppning om att återfå mina gamla arbetsuppgifter. Nu när det hade gått upp 

även för mig att arbetet med sjuka hus var kört för min del ritade jag ihop några 

rader till huvudskyddsombudet där jag ställde krav på honom att agera. Det 
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skulle innebära att han såg sig tvingad att göra något, trots besvärande 

påtryckningar från SACO. Det skulle också rädda hans ansikte om pressen 

skulle granska fack, skyddsombud och Yrkesinspektionen. 

   Vid APT-möte, onsdag den 4 september 1996 var det på dagen ett år sedan jag 

blev avstängd. Jag berättade att jag utsattes för kränkande särbehandling av 

Karin Jonsson, Ulla Larsson och Lasse Iisakka. Det blev dödstyst i rummet, men 

den som klöv tystnaden var skyddsombudet Annika Lindmark: 

   – Jag vill inte att du tar upp frågan om kränkande särbehandling på fler APT-

möten. Det är inte bra att du tar upp frågan. De nyanställda trivs på jobbet och 

om du tar upp den igen kan det innebära att fler av de nya slutar. 

   – Det kan jag inte lova dig, svarade jag.  

   – Du är en sån där person, vad de nu kallades, de som i början på 1900-talet 

gick runt till folk, en agitator. Du har ett problem med dina chefer och det ska 

lösas vid förhandlingar med facket, var Annikas synpunkt. 

   Jag häpnade över att hon som var utsedd av facket till skyddsombud, lät mer 

som ledningens förlängda arm.  

   En morgon på väg till jobbet blev jag omkörd av en bil före korsningen till 

Ringvägen. Bilmodellen var bekant eftersom bakpartiet inte hade något märke 

eller namn om bilmodell eller typbeteckning. Jag knackade på fönstret till bilen 

som stannat för rött ljus. Föraren vevade ner och jag frågade vad det var för bil. 

Det var en Nissan, 1987 års modell. Det förvånade mig inte, men det kom ändå 

som en chock. Det var likadan bil som följde efter mig vid cykelturen för tio 

månader sedan och samma bil som skuggade Bim Enström på TV4. Ägaren till 

den bilen var privatdetektiven Anders Fastén som fått i uppdrag av Ullman att 

spionera på Bim Enström.   

   Väl på jobbet drabbades jag av handlingsförlamning. Jag pratade med Bosse 

om vad som hänt och att jag skulle sjukskriva mig. Jag ringde min terapeut, som 

kunde ta emot mig redan samma eftermiddag. För honom berättade jag om 

händelsen med bilen som fått mig att tappa fotfästet. Ulf Brinck tyckte att det 

var mycket runt omkring mig just nu och som fått blixten att slå ner. Det var inte 

särskilt konstigt att jag tappat fotfästet. Upptäckten av bilen var inte orsaken. 

Det var ingen nyhet, den hade jag tagit upp tidigare. Möjligen var det en 

utlösande faktor. Jag köpte hans förklaring och bestämde mig för att ta tjuren vid 

hornen och gå till jobbet nästföljande dag. 

   Huvudskyddsombudet Lasse Dahlbom skickade en skrivelse till 

Yrkesinspektionen med frågan om de gjort någon bedömning av huruvida jag 

utsattes för kränkande särbehandling eller ej. Han efterfrågade även hjälp i 

ärendet. Som huvudskyddsombud skulle han samtala med chefer om problemet, 

men vilken chef skulle han vända sig till då de alla tre var inblandade?  

   Samma gamla soppa serverades vid middagar tillsammans med goda vänner. 

Till slut inföll en önskan om att gå vidare i stället för att stå å stampa. Jag blev 

trött på mig själv. Hela jag var uppfylld av ett elände som jag inte kunde släppa. 

Hela min vakna tid sysselsattes av att orka stå emot ledningens försök att 
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förpassa mig ut i kylan. Att stå upp för det jag trodde på tog all min tid. Det 

fanns stunder så tunga, så ensamma att jag önskat mig en tro. En tro på en 

tröstande, en förlåtande gud. 

   De nattliga mardrömmarna följde mig. Helgens dröm var att jag både sket på 

mig och spydde.  

   Kjell Swahn berättade att det från förvaltningen framförts att den roll som 

Bosse Ekstam spelade andades revansch och att gammalt groll låg till grund för 

hans agerande. Bosse hade tidigare misshandlats av förvaltningen och i mitt fall 

såg han möjligheten att sätta dit ledningen på något sätt, ansåg Annica Gidlund. 

Berättade Gidlunds synpunkter för Bosse som glatt erkände att motivet till hans 

fackliga engagemang hade sitt ursprung i det förtryck som cheferna utsatte 

tjänstemännen för på förvaltningen. De som inte ville gå i det ledband som 

styrdes av politiska vindar särbehandlades. Vem agerade inte i egen sak menade 

Bosse?  

   Tidningen Arbetsmiljö hade i tre artiklar tagit upp den mobbning som jag varit 

utsatt för på arbetsplatsen. Det hade även andra massmedia uppmärksammat och 

jag hamnade framför TV-kamerorna.  I TV-studion var alla personer runt ikring 

mig översvallande positiva över inspelningen och jag som inte var bortskämd 

med att beröm ströddes runt mina fötter undrade över hur det verkligen förhöll 

sig. Var det så inom TV? 

   I personalens fikarum satt Anders Wulff och såg bekymrad ut. Orsaken var det 

första protokollet från Bra Byggval för snart ett år sedan, som jag hade diariefört 

och där det framgick att mitt blivande arbete var ett straffarbete. Protokollet var 

undertecknat av både mig och Anders, vilket inneburit att Lasse Iisakka hade 

pratat med Anders och påpekat att så var det inte. Lasse hade försökt vinna 

Anders Wulffs förtroende och berättat att jag inte skulle få tillbaka mitt ordinarie 

arbete. De kommunala bolagen har inget förtroende för Kåvestad, hade Lasse 

sagt. Det var första gången som jag fått höra om att orsaken till att jag inte var 

välkommen tillbaka till mitt ordinarie arbete var de kommunala bolagens 

agerande.  

   Åter igen satt en lapp klistrad på mitt bord redan vid ankomsten till jobbet. 

Ulla Larsson ville ha ett möte redan klockan tio. Jag anade ugglor i mossen och 

funderade över vem som skulle vara med som stöd. Ulf Mohlander tillfrågades. 

Han var en klippa och en auktoritet, som ingen av cheferna kunde sätta sig på. 

Ulla undrande varför jag återigen kom dragandes med en annan person till våra 

Bra Byggval-möten.  

   – Jag tyckte det kunde vara bra eftersom det har hänt att vi missuppfattat 

varandra tidigare, blev mitt svar. 

   Huvudskälet var givetvis själva styrkebalansen. Deras minnesanteckningar 

skulle i alla lägen gälla eftersom de som arbetsledare hade tolkningsföreträde 

över vad som hänt och sagts.  Ulla berättade att man hade planerat att jag skulle 

arbeta med radon. För första gången fick jag av arbetsledningen höra om min 

tänkta framtid:  
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   – Vi kommer att ta upp frågan senare i veckan, var Ullas budskap. 

   Försäkringskassans PM om “kränkande särbehandling” hade delats ut till 

några av skyddsombuden. Huvudskyddsombudet Lasse Dahlbom berättade att 

han pratat med Agnita Wärn på Yrkesinspektionen. De arbetade visserligen efter 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) om kränkande 

särbehandling, men hänvisade till att de inte tog upp enskilda ärenden. Det fick 

mig att fundera. I betydelsen av ordet särbehandling låg ju att det var en enskild 

person som var utsatt för övergrepp. Om en grupp människor utsattes för 

övergrepp var det knappast särbehandling. 

   Kunde huvudskyddsombudet i detta läge skriva till Yrkesinspektionen och 

fråga vilka regler och vilken lagstiftning de arbetade efter? Dahlbom menade att 

det skulle kunna skapa en motsättning om vi ifrågasatte deras sätt att arbeta och 

hänvisade till vad Wärn sagt, att kränkande särbehandling antingen kunde tas 

upp i en civilprocess eller genom att facket agerade kraftfullt.  

   Yrkesinspektionen var ytterligare en myndighet som ansåg att mina problem 

inte var deras bord. Vart skulle en stackare egentligen vända sig? Att dra igång 

en civilprocess med advokat var en omöjlighet. Ekonomiskt höll jag näsan 

precis ovanför vattenytan. Den som skulle pröva rättssystemet måste ha 

ekonomiska möjligheter. Jag ansåg att det var en självklarhet att företrädas av 

facket och skyddsombudet i en rättslig process. Om de inte ställde upp skulle det 

uppfattas som att jag inte hade deras stöd.   

   Vid hemkomsten snickrade jag ihop en skrivelse till Yrkesinspektionen med 

en önskan om skriftligt beslut med beslutsunderlag varför Yrkesinspektionen 

inte ansåg att de skulle handlägga enskilda ärenden.  

   Ännu en morgon med en lapp från chefen klistrad på arbetsbordet. En 

inbjudan till “samordning av byggfrågor”. Vad hade hänt? Efter att ha varit 

avstängd från möten med arbetsgrupper kom plötsligt en inbjudan till en 

sammankomst med andra människor. Det kändes trevligt, även om upplevelsen 

var att jag hade bjudits in med armbågen. Jag visste inte om det var en enstaka 

företeelse eller om jag skulle få umgås med mina kollegor igen. Till mötets 

morgonkaffe bjöds på ostfranska, en gest jag inte upplevt på mycket länge.  

   Kjell Swahn var kallad till Miljöförvaltningen för att diskutera min framtid 

tillsammans med Annica Gidlund, Ulla Lasson och Lasse Iisakka. Ulla tog upp 

mina blivande arbetsuppgifter. Inledningsvis passade hon på att påpeka: 

   – Projektet Bra Byggval har inte framskridit i den takt som vi förväntat oss. 

Projektet upphör den första oktober och vi har en idé, en alternativ arbetsuppgift 

till dig. Du ska jobba med radon, ett inomhusmiljöproblem. Det är en klar 

inspektörsuppgift där det är din uppgift och förmån att ingå i Radongruppen.  

   – Har du uppfattat vad som sagts, frågade Ulla?  

   – Jag tror det, var mitt lite avmätta svar.  

   Jag gav ingen antydan om att jag ansåg det hela vara ett nytt straffarbete. 

Informationen fortsatte. Jag skulle få en kortare utbildning i huset och en 
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tredagarskurs på Strålskyddsinstitutet. Swahn undrade över hur förvaltningen 

skulle lösa problemen med mina sjuka hus-ärenden. 

   – Vi jobbar fortfarande med sjuka hus-frågor, svarade Gidlund. 

   Vad visste hon om inspektörernas arbete? Visste hon över huvud taget vad ett 

sjukt hus var? Men Lasse Iisakka fyllde i: 

  – Vi har en sjuka hus-grupp där vi jobbar med ärenden. 

   Jag blev matt av deras formuleringskonster. Jag visste ju att mina ärenden 

hade lagts på is, i princip hände ingenting.  

   Swahn undrade om det var enbart jag som jobbat med sjuka hus?  

   – Alla jobbar med sjuka hus. Sedan träffas man i sjuka hus-gruppen, svarade 

Ulla Larsson.  

   Var fick hon allt ifrån? Inte en sanning passerade över bordet. Jag lyssnade, 

antecknade och svalde. Vad hade jag att sätta emot och till vilken nytta? En 

order är en order. Jag hade lärt läxan och kunde hålla käften. Den ende som 

uppträdde professionellt var ombudsmannen Kjell Swahn.  

   På tu man hand dikterade Swahn vilket förhållningssätt jag skulle inta till 

kommenderingen att arbeta med radon. 

   Jag skulle inte ta ställning till erbjudandet om att arbeta med radon, tills dess 

att frågan utretts av SKTF. Om förvaltningen ansåg att jag skulle arbeta med 

radon så skulle jag följa ordern, utan att för den skull ta ställning till själva 

arbetet med radon. 

   Konflikten var ett faktum och i detta läge var Swahn inte lika återhållsam.  

Möjligheten för mig låg i en fördjupad kontakt med massmedia för att lyfta fram 

min situation i offentlighetens ljus. Efter mötet ringdes DN upp, vilket 

resulterade i två artiklar: 

   “Omstridd inspektör avvaktar - tystad sjuka hus-spanare Leif Kåvestad väntar 

på fackets granskning” som följdes upp med ytterligare en artikel ”JO 

underkänner munkavle, Protest på väg. Liknande fall ger den anställde rätt.” 

   Karin Jonsson hade av DN ombetts om att uttala sig. Hon avböjde och 

hänvisade till lägre chefer. På detta sätt gjorde hon sig oåtkomlig, medan de 

underlydande fick stå till svars.  

   DN fungerade som en väckarklocka och redan på morgonen ringde Radio 

Stockholm för en intervju och TV2 satsade på ett kortare inslag i de regionala 

nyheterna, medan TV4 hörde av sig för att göra en djupdykning i mitt problem.   

 

Sinova 

   Det hade börjat med förvaltningens arbetsmiljöenkät två år tidigare och nu 

presenterade konsulten SINOVA sin Rapport med ett åtgärdsförslag. Till grund 

för rapporten låg enskilda samtal med hela personalgruppen på 35 personer, 

inklusive tre chefer. Rapporten hade gjorts efter en modell med sju olika 

rubriker: mål, struktur, verksamheten, hjälpmekanismer, belöningssystem, 

relationer, ledning.  
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   På grund av det kaos som varit under de senaste åren hade hälften av de 

anställda på avdelningen slutat. Det hade inneburit en påfrestning för alla, såväl 

chefer som medarbetare, vilket innebar att man lagt till rubriken “nyanställda”. 

Problemen på avdelningen var inte slut med detta. Sinova hade valt att ta in 

ytterligare en rubrik under benämning “Sjuka Hus-konflikten”: 

   “Vi har valt att redovisa medarbetarnas synpunkter kring sjuka hus konflikten 

under en särskild rubrik, eftersom frågan i samtalen ges så stort utrymme och 

för att konflikten så tydligt påverkar avdelningen. Konflikten har sin grund i de 

oklarheter och skilda synsätt som råder kring begreppet sjuka hus. Ledningen 

och handläggare har inte kunnat enas om vad som skall innefattas i begreppet. 

Detta är själva sakfrågan, som sedermera lett till att Leif Kåvestad blivit 

avstängd i sin funktion som inspektör av sjuka hus. 

   För avdelningens vidkommande har detta kommit att innebära att man lever 

med en ännu olöst konflikt. Så gott som samtliga säger sig vara negativt 

påverkade av konflikten. De flesta medarbetarna uppger att det är alltför svårt 

och komplicerat att ta ställning och de försöker att hålla sig utanför konflikten. 

Men det finns också de som i samtalen tar ställning för ledningen eller 

Kåvestad.  

   Konflikten har genererat kritik av cheferna och flera medarbetare undrar 

vilket stöd man kan förvänta sig från cheferna i utsatta situationer. Kritiken av 

ledningen tar vidare fasta på att informationen om skälen till Kåvestads 

avstängning varit bristfällig och alldeles för sen. Härigenom uppfattar man att 

man hamnat i ett informationsvakum som ökat på den egna osäkerheten. 

Tomrummet har delvis fyllts av massmedias spegling av konflikten, men detta 

har spätt på osäkerheten då man uppfattat tidningsartiklarna som ofullständiga. 

De kritiska skriverierna i tidningar om konflikten har också varit betungande för 

medarbetarna på så sätt att de själva har känt sig ifrågasatta såsom arbetande 

på en arbetsplats som i massmedia beskrivits som problemtyngd.  

             

Åtgärdsförslag 

* Kunskapsområdet “sjuka hus” är ännu inte tillräckligt genomlyst, ändå måste 

man söka utveckla riktlinjer för bedömning och även handläggningsrutiner. Vi 

vill betona det väsentliga i att man på Hälsoskyddsavdelningen arbetar 

målmedvetet med att klarlägga sjuka hus begreppets innehåll, samt att man 

utvecklar handläggarrutinerna. 

* Vad gäller låsningen mellan Leif Kåvestad och ledningen är det för 

avdelningen mycket väsentligt att man gör allt för att komma fram till en 

lösning. Ledningen bör tillsammans med fack arbeta för en lösning i dialog med 

Kåvestad. För närvarande pågår en diskussion på central facklig nivå. 

Avdelningen behöver gå vidare och befrias från den påfrestning som konflikten 

innebär för medarbetarna.” 

   Rapporten var stark läsning. Där fanns vissa felaktigheter som kunde relateras 

till chefernas sätt att uttrycka läget, men där fanns även medarbetarnas och till 
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viss del min egen syn på problemet. Konsulten hade i detta fall åtminstone inte 

blundat för de problem som fanns och hade relevanta åtgärdsförslag.  

    Anders Wulff och jag pratade om Sinova-Rapporten. Där framkom samma 

orsaker till problem som personalen framfört för 1 1/2 år sedan i dokumentet; 

Hur skall en bra chef vara?  Det hade redan utretts och konsulten kunde inte se 

att någon förändring skett. Anders Wulff hade tröttnat på förvaltningens 

oförmåga att åtgärda chefsproblemet. Hans sammanfattning löd: Antingen får 

man byta ut samtliga chefer eller all personal på avdelningen. Det senare 

alternativet var förmodligen det enklaste eftersom hälften redan slutat under det 

senaste året.  

   Ulla Larsson kallade till möte och informerade om att Sinovas Rapport skulle 

följas upp under två intensiva dagar på ett konferenshotell. Hans Bergerholm 

som jobbade med radon undrade över hur det skulle bli med övertidsersättning 

vid kommande konferens. Ullas sarkastiska sätt att avfärda honom gjorde att 

även de nyanställda tjejerna, som ingenting visste om avdelningens prekära 

situation förfasade sig över de negativa vibrationerna. Missnöjet genom åren 

med att inte kompenseras för kvällsarbete och sena hemkomster från 

kommenderade kurser och sammankomster var en ständigt återkommande fråga. 

Hans fick oväntat stöd och flera av medarbetare påpekade riktigheten i vad han 

tagit upp. Mot den massiva uppslutningen bakom Hans lovade Ulla att 

återkomma med besked. 

   Jag frågade i samma veva om den kränkande särbehandling som jag var utsatt 

för var något som skulle tas upp under de kommande dagarna. Ulla Larsson 

svarade undvikande. Jag tog upp frågan ännu en gång, men blev avbruten av 

Ulla. 

   Jag höjde åter min röst och påpekade: 

   – Du har en förmåga att klippa av diskussioner. Det är en av dina största 

gåvor. 

   – Du har också vissa gåvor som är kända, men jag tänker inte ta upp dem här, 

kontrade Ulla. 

   Hon hann inte ens tala till slut förrän de som varit med några år på 

förvaltningen började morra och Margareta Åström uppmanade henne att sluta. I 

ett huj hade Ulla Larsson tappat ansiktet. Det måste ha kommit som en chock för 

de nyanställda. De som varit med tidigare visste att Ulla inte under några 

omständigheter tillät några åsikter som gick henne emot. Hennes ord var lag och 

hon drog sig inte för att förnedra dem som hade något de ville föra till torgs. 

   Ulla Larsson hade ansvaret för det gemensamma avdelningsmötet som skulle 

hållas var tredje eller fjärde vecka. Det var hennes forum. Där skulle hon lägga 

fram målen, visionerna och ge information från ledningen. Med åren hade de 

blivit allt mer sällan. Från början blev de bara inställda och med tiden blev det 

bara två gånger om året. Det var när budgeten och verksamhetsplanen 

presenterades. Det som hindrade Ulla att hålla sina möten var rädslan för 

konflikter. När någon ställde frågor eller ifrågasatte beslut knöt det sig. Hon 
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tappade fotfästet, blev otrevlig, tog på sig barska rösten och snoppade av 

vederbörande, eftersom hon tog all kritik personligt.   

   Hösten färgade löven gula och röda. Via kommunala färdmedel tog sig 

personalen ut till kursgården Täljöviken i Åkersberga för att grillas av konsulten 

Sinova. Ett handlingsprogram för arbetsmiljön skulle arbetas fram. Jag var 

orolig för att sjuka hus-konflikten inte skulle komma upp till diskussion och 

undrade om tillfälle skulle ges under dessa dagar. Självklart var det så, enligt 

Sinova och jag bidade min tid. På kvällen var det gratis dryck i form av starköl 

och vin i sådana massor att man kunde undra hur morgondagen skulle te sig.  

   Redan i ett tidigt skede under förmiddagen framgick att det inte skulle ges 

möjligheter inom de uppgjorda ramarna att ta upp sjuka hus-konflikten. Det 

upprörde mig inte nämnvärt. Jag hade redan på känn att så skulle det bli. Sinova 

hade ett uppdrag och visste vilken hand som betalade. Var de intresserade av fler 

engagemang fick de allt styra förbi blindskär och besvärliga frågor. Sinovas 

arbete resulterade i ett slutdokument med ett åtgärdsförslag som med tiden 

suddades ut. Vardagen och samma problem som tidigare levde vidare.   

   Det var lugnt på jobbet, men jag serverades en rysare till kaffet. Min kollega 

Maria Nilsson var nyfiken och frågade Lasse Iisakka: 

   – Under ett år har sjuka hus-konflikten pågått, men jag vet fortfarande inte vad 

den handlar om. 

   – Välkommen i gänget, var Lasses korta kommentar. 

   Lasse visste alltså inte heller orsaken! Den tanken hade tidigare inte föresvävat 

mig, men helt plötsligt kunde sammanhanget anas. Karin Jonsson hade givit 

Ulla Larsson i uppdrag att rätta in mig i ledet. Självklart hade inte Lasse fått vara 

med vid deras planering. Att ta med en ung byråchef, som ännu inte slipats i de 

stora sammanhangen, kunde knappast gagna den vidare processen.  

   Kjell Swahn ville ha information om vilka som varit inblandade vid min 

anställning för sex år sedan, vilka som varit mina chefer och vilka som jag 

jobbat ihop med. De var vittnen som måste höras i tid före en eventuell 

rättegång i AD. Swahn berättade vidare, utan att nämna någon vid namn, att 

potentater ringt och varit upprörda över DN:s påpekande att personer i de 

kommunala bolagen utövat påtryckningar på Karin Jonsson, som sedan påverkat 

mina sjuka hus-ärenden.     

  

Befriad från straffarbete - Arbetslös    

   Efter nio månaders straffarbete med den så kallade Handboken, Bra Byggval, 

var det kallat till avslutande möte. I förordet till boken hade jag skrivit: 

Engagemang och kreativitet växer inte ur ett straffarbete. Jag berättade det för 

Bosse Ekstam som skrattade gott, men som inte tyckte att det riktigt passade in 

som förord. När han påpekat det för en andra gång fann jag för gott att ta bort 

det inför kommande möte med Ulla Larsson och Lasse Iisakka.  

   Ulla Larsson uttryckte att den färdiga produkten inte motsvarade de 

förväntningar hon hade. I det avseendet höll jag med henne fullständigt, även 
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om jag höll tyst. Ulla var själva orsaken till den undermåliga produkten. Jag 

hade från början haft både idéer och synpunkter som hon konsekvent sablat ner. 

I det läget bestämde jag mig för att enbart arbeta efter hennes riktlinjer. 

Resultatet var ingenting annat än hennes egen skapelse. 

   Trots att hon uttryckligen förbjudit mig att samla information utanför 

förvaltningen, hade hon denna dag mage att påstå att jag hade anmodats att ta 

kontakt med bostadsföretag och institutioner. Kunde hon stänga av och glömma 

sina handlingar? Själv mindes jag mycket väl hur jag blev kvar i huset medan 

arbetskamraterna försvann ut på olika seminarier och studiebesök.  

   Projektet var avslutat. Jag var befriad från ett påtvingat uppdrag och skulle 

omplaceras till nästa. Framför mig låg nya arbetsuppgifter, men hur förberedde 

man sig mentalt för en ny omplacering, där det ingick att masa sig till ett arbete 

som man inte önskat sig, som man inte kunde ett jota om och inte ville arbeta 

med? Hur mobiliserade man kraft att tycka om sitt arbete? 

   På eftermiddagen frågade jag Lasse om det var OK att gå på seminarium som 

handlade om SISAB:s miljöarbete med skolorna i staden. Det vore väl lämpligt 

eftersom det var sagt att jag framöver skulle arbeta som inspektör med radon? 

Självklart fick jag inte gå och plötsligt rann adrenalinet till och jag kände pulsen 

stegras. 

   – Ni tycks ha bestämt er för att jag inte ska få gå utanför huset, var min 

upprörda kommentar. 

   Oj då, vad känslorna drog iväg. Det var illa att visa sig upprörd. Här gällde det 

att hålla sig kall. Inte brusa upp, inte engagera sig i det nya arbetet eftersom det 

återigen kunde föda besvikelser. Det var sagt att jag skulle jobba med radon, 

men jag fick inga arbetsuppgifter. Det var bara att behärska sig. Det var 

uppenbart att kriget inte var slut. 

   Trots allt hade jag en vilja att komma överens med den nya situationen. Jag 

hade tidigare i livet prövat på att vara arbetslös och den erfarenheten var inte 

särskilt tilltalande. Då blev jag handlingsförlamad och knallade runt i lägenheten 

tills väggarna föll över mig. Att bli överfallen av väggarna gjorde en mycket 

trött. Både fysiskt och psykiskt, vilket fick mig att ägna en stor del av tiden i 

sängen. Arbetslösheten var för mig negativ ur flera aspekter. Utan arbete 

saknade jag identitet, dåligt med pengar och ingen ork. Nu hade jag åtminstone 

en anställning med tillhörande inkomst som gav en dräglig tillvaro. Det fanns 

verkligen de som hade det värre än jag och till dem som undrade svarade jag: 

“Det ordnar sig alltid.” Men det fanns de som läste mig bortanför det som sades 

   – Har du givit upp redan? frågade kollegan som hoppats att jag skulle orka stå 

ut i evigheter. 

   Självklart hade jag inte givit upp. Jag var inte den typen. Jag hade bara hamnat 

i en mental formsvacka. Det var bara att vänta på uppgången. Fick man sig en 

riktig toffel i baken av nå´n så var det lättare att kravla sig upp ur 

lågkonjunkturen.  
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   Utan arbetsuppgifter hade jag all tid i världen att surfa runt i datorns värld och 

gick igenom de skrivelser som Karin Jonsson skrivit. Det var Kära Anna Lindh 

hit och Kära Thore Hallbäck dit. Hur nära var hon miljöministern Anna Lindh 

och hur nära var deras kontakter i den pågående konflikten? Hade de redan haft 

kontakt 1992 när jag konstaterade att den bostadsrättsförening i Norra 

Hammarbyhamnen där Anna Lindh bodde, var att betrakta som en sanitär 

olägenhet och skulle saneras. Som miljöminister borde det ligga i hennes 

intresse att informera sig om detta folkhälsoproblem.  

   Impulser att berika livet fick mig att besöka ABF, som på kvällstid gav ett 

föredrag: Bygg om Sverige till bärkraft, med Professor Olof Eriksson. Vid en 

diskussion fick jag en möjlighet att föra fram frågan: 

   – Kan kostnaden på 40 miljarder kronor för att sanera landets alla  sjuka hus 

ses som en samhällsnytta om det både skapar arbetstillfällen och gör att barn och 

ungdomar inte drabbas av astma med allergier?  

   Efter föreläsningen undrade Olof Eriksson vem jag var. När han fått det klart 

för sig fick jag beröm för det arbete jag utfört. Han hade föreslagit mig som 

Miljöchef i en kommun, vilket fick ses som en komplimang och den värmde gott 

i den kyla som jag befann mig.  

   DN Stockholm hade en notis om ”JO granskar fallet Kåvestad”. Det var Staffe 

Aourells anmälan om att jag bland annat förbjudits att tala med journalister. 

Notisen var inte mycket att hurra över. Ingen bild eller intervju. Hur kunde det 

komma sig att massmedia inte var intresserad av detta? Var det för svårt, för 

ogripbart eller vad tusan var det?  

   Kjell Swahn ringde till JO och förhörde sig om möjligheten att jag skulle få 

tillfälle att höras i detta sammanhang. Swahn framförde att detta borde vara av 

intresse för JO för att de skulle kunna göra en korrekt bedömning i ärendet. JO 

var sval, men hade för avsikt att låta den person som anmält förvaltningen 

komma till tals. Vi förundrades över rättssamhället. Var detta verkligen sant? 

Kunde en myndighet blunda på detta sätt? Vad skulle en vanlig medborgare tro 

om vårt samhälle och möjligheten att få en objektiv bedömning när man inte 

hörde den person som drabbats av munkavlen?  

   Några dagar senare följde DN upp sin JO-artikel med rubriken: “Kåvestad är 

inte avstängd” och under detta hade Miljöborgarrådet Margareta Olofsson, 

vänsterpartiet, uttalat sig: 

   – Kåvestad är inte omplacerad, han har bara fått nya arbetsuppgifter. Och det 

är 17 inspektörer på Miljöförvaltningen som arbetar med sjuka hus, allergier och 

inomhusmiljöer. 

   Visst fanns det 17 inspektörer på vår avdelning, men det fanns inte någon som 

för tillfället hade kunskap eller tid för att handlägga de sjuka husen. Dessutom 

var hälften av inspektörerna nyutexaminerade eller nyanställda vikarier utan 

tidigare yrkesverksamhet inom området.   

   I det senaste protokollet från sjuka hus-gruppen kunde också läsas: Ingen kan 

ta Kåvestads ärenden utom byråchefen Lasse, som måste ta dem fast han inte 
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hinner med att handlägga dem. I ett annat mötesprotokoll framgick att Lasse 

stod som handläggare för åtta sjuka hus-områden. Han hade en närmast 

omänsklig arbetsbörda. Han som för ett år sedan förstod att min arbetssituation 

var så betungande, att jag borde ha högst fem sjuka hus-ärenden. Klarade Lasse 

av allt detta? Förutom den nya arbetsuppgiften hade han sitt arbete som byråchef 

att sköta. Överlydande chefer hade lagt på honom ett omänskligt ansvar. Den 

dag han började fundera över alla människor med astma och allergi, ja då skulle 

även han drabbas av ångest, hjärtproblem och sömnsvårigheter.   

   Jag deppade efter ett möte på förvaltningen om den ekologiska balansen där 

det berättades att det tagit trettio år att bli av med bly i bensin, trots tusentalet 

med rapporter om blyets skadliga inverkan på människor. Det hade tagit trettio 

år innan den cancerframkallande radonhaltiga blå lättbetongen slutade tillverkas. 

Fuskbyggande med sjuka hus och hälsobesvär hade uppmärksammats av 

myndigheterna i femton år och antagligen skulle det ta lika lång tid till innan 

något gjordes åt den kemikaliebomb som briserat i vart fjärde nybyggt hus sedan 

mitten på 1970-talet.  

   Och när skulle läkarna inse konsekvenserna av att vi vistas inomhus 90 % av 

vår tid? Att ökningen av allergi i Sverige inte berodde på städning, pälsdjur eller 

den dåliga utomhusluften med avgaser från trafik och industri? En jämförande 

studie i Östeuropa visade på mindre allergi där, trots en högre frekvens av både 

rökning och pälsdjur än i väst. När skulle läkarna förstå och när skulle 

politikerna ta sitt ansvar?  

   Till fredagsfikat bjöds på både tårtor och mousserande alkoholfritt. Återigen 

hade det regnat pengar över Hälsoskyddsavdelningen som fått 1,5 miljoner till 

arbetet med sjuka hus inför nästa år. Roger Corner tackade mig för alla slantar 

som kommit avdelningen till godo, vilket han ansåg vara min förtjänst. Själv 

undrade jag hur pengarna bara kommit till vår avdelning och varför? Var det ett 

politiskt drag att visa på handlingskraft för att dölja det senaste årets turbulens 

kring sjuka hus som givit förvaltningen dåligt rykte?  

   På uppmaning av Lasse Iisakka skulle jag delta i ett möte med radongruppen. 

Under femton år hade förvaltningen gjort mätningar och konstaterat sanitära 

olägenheter i flerfamiljshus, men aldrig ställt några krav på fastighetsägarna om 

åtgärder. Radonproblemen hade uppenbarligen bemötts på samma sätt som sjuka 

hus-problemen. Politikerna i nämnden verkade dock vara tillfreds med 

förvaltningens sätt att sköta även detta arbete. Det viktiga tycktes vara att 

villaägarna sanerade sina radonhus. Att det dog fler människor av radon, än i 

trafiken i Stockholm hade de inga svårigheter att blunda för. 

   Jag lånade boken “Mot Rädslan” av Ingvar Bratt. Han som utmanade Bofors 

vapenindustri och bygden. Han var uppvuxen i ett prästhem, röstade på 

moderaterna och blev ingenjör efter sitt examensarbete på Televerket i Farsta. 

Som blivande ingenjör hade jag på mitt första bygge varit med om att bygga 

Televerkets kontorsbyggnader i Farsta. Men min start i livet verkade vara 

annorlunda. Bratt vågade jumpa på isflaken, vilket var mig helt främmande, trots 
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att ränna bröts varje vinter nere på Mälarens is. Jag uppmanades av farsan att 

hålla mig från sådana dumheter. Jag var en försiktig general som liten, inte rädd, 

men med respekt för livet. 

   En och en halv månad hade gått sedan jag uppmanades att arbeta med radon, 

men några arbetsuppgifter hade jag inte tilldelats. Van från det senaste årets 

passiviserande låtsasarbete satt jag på rummet och väntade på något mer 

meningsfullt. Dagarna masade sig sakta fram och den lilla radion fyllde mitt rum 

med ord och musik. Novembermörkret föll tungt över tillvaron och utsikten från 

fönstret tog slut på andra sidan gatan med ett rött tegelhus i löpande 

munkförband från 1917. 

   Vid visit hos terapeuten Ulf Brinck passade jag på att tacka för den hjälp han 

givit och det stöd han varit under två och ett halvt år. Han var den som dragit 

mig tillbaka till verkligheten. Livet började räta ut sig. Inga större krångligheter 

hade ramlat över mig som tjänsteman med en radontjänst utan arbetsuppgifter. 

Det innebar ett lugnt liv. Terapeuten ansåg, liksom jag, att mina problem inte 

längre var akuta och vi pratade om att avveckla kontakten in på nya året.  

   Den årliga personalfesten drog som vanligt mycket folk. Det var den gång på 

året då förvaltningen bjöd på mat, ett par glas vin och dans. Traditionen var att 

varje avdelning bjöd på ett uppspel i form av sketcher eller egendiktade 

sångverk. Det var uppskattat av många och det aktiva deltagandet var mycket 

stort bland personalen. Eftersom jag haft en tung höst bakom mig stod jag 

utanför den gemenskapen och var endast en uppskattande åskådare. Den 

administrativa avdelningen framförde knappa dussinet sketcher och mellan varje 

nummer gick Karin Jonsson in som nummerflicka iklädd nätstrumpor, 

kaninrumpa och övriga attribut för att upphöjas till playboy-bunny. En märklig 

tilldragelse i tider då de manliga direktörerna fick på pälsen när lättklädda 

flickor engagerades till personalfester och för deras besök på herrklubbar. Visst 

förstod jag att hon ville visa upp det bästa hon hade.  

   Det var sista arbetsdagen före jul. Möjligheten att överklaga omplaceringen 

från sjuka hus till radon skulle gå ut vid nyår. Före hemgång lämnades en 

skrivelse till personalavdelningen med kopia till mina chefer: “Jag har bestämt 

mig för att tacka nej till arbetet med radon med förutsättning att jag återfår 

arbetet som hälsoskyddsinspektör för sjuka hus”. Med denna skrivelse gav jag 

ledningen en anledning att träffas och diskutera under min julledighet.

  

Nytt år, nytt jobb 

   Efter trettondagen kallades jag till möte med personalchefen Annica Gidlund-

Darin och underhuggaren Ingegärd Bergsmark. Som vanligt tog jag med mig 

Bosse Ekstam för att fäktas mot väderkvarnarna. Gidlund ville veta vad jag 

menade med skrivelsen, där jag tackade nej till erbjudandet om att arbeta med 

radon under förutsättningen att jag fick arbeta med sjuka hus.  

   Hon frågade särskilt om jag tackade nej till jobbet med radon och visst gjorde 

jag det, men under de förutsättningar som nämnts i mitt korta brev. Det verkade 
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som om hon ville att jag ograverat skulle tacka nej till jobbet. Frågan ställdes 

ytterligare en gång. Förmodligen med tanke på att jag skulle snubbla i 

formuleringarna, men jag hänvisade återigen till vad som stod i brevet och med 

detta tröttnade Miljöförvaltningens springflickor.  

   Dagen efter kom Lasse Iisakka och Ingegärd Bergsmark in på rummet redan 

på morgonkvisten. Jag förstod genast vad det hela rörde sig om och bad dem 

vänta för att ringa Bosse Ekstam som omgående lovade att komma ner till det 

oplanerade mötet. Lasse hade oförskämdheten att försöka få igång mötet utan 

Bosses medverkan genom att säga;  

– Det var bara så att vi skulle berätta att du i fortsättningen skall jobba med 

radon. 

   Jag svarade inte utan fortsatte skriva med ryggen vänd mot honom och 

förklarade att vi väntade på Bosse. 

   – Vad gör du, undrade Lasse? 

   – Jag skriver, svarade jag helt kort. 

   – Vad skriver du? 

   Under ett och ett halvt år hade Lasse inte brytt sig om att jag varit utan 

arbetsuppgifter som var värda namnet och jag blev något förvånad över det 

plötsliga intresset över vad jag gjorde. 

   - Det spelar ingen roll, svarade jag. 

   Bosse dök upp och Lasse berättade helt kort att jag skulle arbeta med radon. 

Bosse ville i detta läge att uppmaningen skulle formuleras skriftligt, eftersom 

arbetsledningen ansåg att jag handlagt sjuka hus på ett felaktigt sätt. Han 

påpekade dessutom att jag blivit omplacerad på felaktiga grunder. 

   – Det anser inte jag, sa Ingegärd Bergsmark. 

   – Facket önskar ha en skriftlig beordran och skälen till varför Leif ska arbeta 

med radon, replikerade Bosse. 

   Bergsmark ville veta om radonarbetet upptagit all min tid: 

   – Jag har varit på kurs i ett par dar. Det är den enda arbetsuppgift jag fått, 

svarade jag. 

   – Jag ställde en rak fråga, sa Bergsmark. Har radonet upptagit all din tid? 

   Nu klev Bosse in i diskussionen och tyckte att frågan var mer berättigad att 

ställas till Lasse som var arbetsledare.   

   – Det är radon som gäller! Du skall få en skriftlig beordran, avslutade 

Bergsmark. Med det löftet tågade arbetsgivarrepresentanterna ut. Jag tackade 

Bosse för hans klarsynta sätt att kliva in i samtalet när mina egna tankar började 

gå i cirklar.  

   Dagen efter kom Lasse och Ingegärd åter instörtande på mitt rum, vilket jag 

förvarnats om av SKTF:s Kjell Swahn. Han hade pratat med Annica Gidlund 

som sagt till honom, att någon skriftlig beordran inte skulle skrivas av 

personalavdelningen, eftersom hon hade dåliga erfarenheter av att sätta 

verkligheten på pränt. De hade en benägenhet att bli offentliga och det var ur 
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hennes synpunkt inte bra. Bosse fanns redan på plats då chefernas assistenter 

trädde in på mitt rum. Lasse öppnade lådan: 

   – Vi gör ingen skriftlig beordran! 

   Jag avbröt Lasse direkt för att påminna Ingegärd om gårdagens möte då hon 

två gånger klart och tydligt uttalat att hon skulle skriva en personlig beordran 

om att jag skulle arbeta med radon. 

   – Jag har inte lovat att skriva någon beordran, svarade Ingegärd. 

   Jag kände adrenalinet stiga i nacken och trodde att jag skulle tappa huvudet. 

Jag hade aldrig trott att människor kunde förneka det uppenbara och ljuga på 

detta ohämmade sätt, trots att andra också hört exakt vad som sagts. 

   – Det är inte sant. Det är ju sanslöst, svarade jag helt konfys och hade svårt att 

hitta de rätta orden.  

   Lasse berättade vilka arbetsuppgifter jag hade framför mig. Först skulle några 

anmälningar hämtas, som skulle bearbetas på något sätt. Sedan skulle jag följa 

med Camilla Jansson på radoninspektioner och därefter skulle jag hjälpa 

Rosemari Johansson med ett radonprojekt. Jag fick dessutom förtroendet att ta 

emot samtal om radon från allmänheten och svara på frågor på telefon. 

   Lasse, som var ivrig att arbetet skulle komma igång omedelbart, frågade om 

jag tänkte arbeta med radon. Jag berättade att jag skulle träffa SKTF:s 

ombudsman Kjell Swahn efter lunch för att diskutera den frågan. 

   Bosse Ekstam åkte med till SKTF:s kontor på Kungsgatan för att träffa Kjell 

Swahn. Han undrade över beordran. Var den klar och distinkt? Det var den: “Du 

ska jobba med radon, Leif.” Då var det inte mycket att snacka om, förklarade 

Kjell Swahn. Det var kristallklart även för Bosse och mig. Efter genomgång av 

dagens händelser sammanfattade Kjell Swahn problemet genom att formulera ett 

antal vägar för mig att välja mellan: 

   – Den första vägen är att du finner dig i beordran. Då dör allt. Du återgår till 

radonarbetet, accepterar omplaceringen och facket avslutar ärendet.  

   – Den andra vägen är att du inte nekar till att arbeta med radon, men du 

accepterar inte de arbetsuppgifter som du beordras att utföra. Då kan du vidta 

rättsliga åtgärder mot beordran. Du har två månader på dig att skriva till 

Länsrätten och kan där ta upp avtalsrätten och arbetsrättsliga frågor. En variant 

är att facket tar över och de har då fyra månader på sig att driva frågan som kan 

sluta med en central rättstvist. I detta läge har SKTF gjort en bedömning, vilket 

innebär att man inte tror på möjligheten att du skall vinna en process och 

kommer därför inte att driva denna fråga. Förbundsstyrelsen kan naturligtvis 

ändra sig och påverkas om ytterligare argument kommer fram för att driva 

frågan. En juridisk process beräknas kosta runt 100.000 kronor och om den går 

vidare till högsta instans kan det ligga runt 700.000 trodde Swahn. 

   – Den tredje vägen är att du säger nej, vägrar att arbeta och anför att 

radonarbete inte ingår i din arbetsskyldighet. Risken är då att du blir uppsagd. 

   Jag grunnade över de tre olika förslagen och såg att det mörknade vid 

horisonten. Jag hade en tusenlapp på bankboken. Att driva frågan skulle 
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innebära personlig konkurs vid en förlorad rättstvist. En mindre upplyftande 

tanke.  

   När jag för drygt ett år sedan avstängdes hänvisade arbetsledningen till de 19 

punkterna. Den motiveringen skulle inte ha hållit i en rättslig tvist om jag 

förstått ombudsmannen rätt, men tiden hade förlupit. Enkelt summerat så hade 

SKTF schabblat bort möjligheten att driva processen mot Miljöförvaltningen. 

Om schabblet berodde på inkompetens eller om detta var den fackliga vägen i 

samförstånd med arbetsgivaren undrade jag över. Varför knöt man inte till 

säcken när grisen krupit in? I detta läge borde SKTF:s fadäs innebära att de 

täckte upp mig ekonomiskt om jag stämde Miljöförvaltningen till tinget. Men så 

var inte fallet.  

   Nästa fråga på den informella dagordningen var lönediskrimineringen. Mina 

arbetskamrater hade fått ett lönepåslag med en tusenlapp. Min löneförhöjning 

uteblev helt med motiveringen att jag inte längre arbetade som 

hälsoskyddsinspektör. Kunde facket göra något åt detta?    

   På vägen hem till förvaltningen diskuterade jag läget med Bosse som också 

tyckte att det såg mörkt ut. Det var svårt att ta till sig känslan, att detta kunde 

vara slutet på kampen. Oddsen var mindre än minimala nu när SKTF inte 

backade upp mig. Hur skulle jag skrapa ihop den runda summan på 100.000 som 

behövdes för att starta en rättslig tvist? Jag stod helt solo. Naken som en plockad 

gås. Facket i all ära, men vad hade man denna organisation till förutom att plöja 

ner månadsavgiften? Å vad tusan hade dom den trötta juristen Anders Hult till, 

om han inte skulle jobba för sina medlemmars bästa? 

   I ljusa stunder kändes det ändå som att detta skulle gå vägen. I sinom tid skulle 

jag få rätt. Det var som i krig. De som var i första ledet sköts ner hänsynslöst. 

Bland dem som kom i andra vågen fanns de som överlevde. När striden sedan 

var vunnen kom fanbärarna som hållit sig i bakgrunden. De som hela tiden 

inväntat segerstunden klev fram och talade varmt för den långa kamp där de 

deltagit. Där fanns de nya ledarna. De som iskallt låtit andra göra förarbetet och 

bereda vägen för dem som hållit sig undan. De som hela tiden samrått och 

samförstått i konsensus med motparten.      

             

Ensam är stark  

   “Ensam är stark” var ett gammalt och förlegat uttryck, som inte hade någon 

förankring i mitt liv. Jag hade arbetat ensam med sjuka hus-problemet under 

flera år och det hade varit oerhört slitsamt, särskilt när jag fråntagits 

handläggning av ärenden efter påtryckningar uppifrån. Först HSB-området 

Norra Hammarbyhamnen och sedan Svenska Bostäders felsanerade 

bostadsområde i Dalen. 

   Fackliga representanter från både SACO och SKTF hade försökt intala mig att 

jag ändå hade jobbet kvar och borde känna mig nöjd med det. Men det var svårt 

att känna sig nöjd med kunskapen, att årligen dog det mer än tusen människor av 

astma-allergi och att hälften av alla skolbarn hade allergiska besvär. Vem brydde 
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sig om barnen och ungdomarna som inte hade någon röst? Hur kunde det 

komma sig att politikerna inte tog sitt ansvar? Inte kunde väl alla vara i händerna 

på den osynliga marknaden?  

   Åtskilliga gånger under dessa år hade jag hört varningar för att jag skulle sluta 

som rättshaverist. Utan arbete, undanskuffad, bitter och i ett läge där jag aldrig 

skulle kunna förlika mig med det tragiska öde som väntade. Men jag hade 

bestämt mig. Bitter skulle jag aldrig bli.  

   Det var en märklig dag, den 13 januari. Den andra dagen av mitt nya arbetsliv. 

Det hade blivit känt på avdelningen att mina nya arbetsuppgifter var att arbeta 

med radon. Tre nyvunna arbetskamrater, var för sig, kom in på mitt rum och 

pratade arbete. Efter att ha suttit ensam i kylan under ett och ett halvt år var det 

plötsligt legalt att komma in på mitt rum, hälsa på och prata arbete. En 

minnesvärd upplevelse! För stunden kändes det som att vara född på nytt. 

Verkligheten hade återgått till det normala. Så normalt det nu kunde vara. Jag 

hade fått arbetskamrater och jag hade fått ett visst arbete.  

   Kjell Swahn hörde av sig och berättade att Gidlund var oroad över att: “Det 

verkar som Kåvestad håller på och river i gamla ärenden”. Jag var inte ensam 

om att vara bekymrad. Det var kvitterat när även chefernas cirklar var rubbade.  

   Efter två år med terapeuten Ulf Brinck och de terapeutiska samtalen var det 

dags för avslut och det var min förhoppning att vi inte skulle träffas igen, 

åtminstone inte under dessa former. 

   Jag informerade Lasse Iisakka om att jag tagit en halvtimme komptid på 

morgonen, eftersom jag jobbat över kvällen innan. Det var OK för denna gång, 

men fick inte bli någon vana. Svaret gav vid handen att det fanns en skillnad i 

hur de anställda skulle behandlas och ännu en gång var jag nära att påpeka dessa 

skillnader, men varför älta saker och ting. Vissa anställda hade förmåner, andra 

inte. Det var väl inget att orda om och följaktligen knep jag käft. Det nyttade 

inget till att påpeka att det fanns en person på avdelningen som hade den 

förmånen och utnyttjade den möjligheten varje morgon. 

 

Stadens jurist tar sig an  

   Karl Pfeiffer var känd som en mycket duktig arbetsrättsjurist och den bästa 

resurs som Stockholms Stad haft till sitt förfogande under en lång tid. Kjell 

Swahn hade redan träffat honom och berättade att han var mycket påläst på 

“fallet Kåvestad” och att ännu ett möte var inplanerat, dit jag var välkommen. 

   Kjell Swahn hade inte dykt upp hos Pfeiffer, men jag steg på och serverades 

kaffe. Karl Pfeiffer var ytterst korrekt, artig, verserad och lite blyg. När Kjell 

Swahn äntligen dök upp sattes jag för stunden på undantag då de diskuterade ett 

nytt intressant juridiskt fall. Diskussionen böljade och de visade upp en gedigen 

kunskap där aktuell rättspraxis bollades med möjligheter att angripa problemet 

ur olika synvinklar. Av någon anledning kom SKTF:s fackliga verksamhet på 

tal, där ett nytt orosmoment dykt upp på den fackliga himlen. Det nya problemet 

för SKTF var att förbundet stämdes av sina medlemmar, eftersom de ansåg att 



 108 

facket inte företrädde dem utan gick arbetsgivarens ärenden. Karl Pfeiffer 

ursäktade den pågående diskussionen men jag förklarade mitt intresse och deltog 

passivt med nyfiket engagemang. 

   Diskussionen avslutades. Pfeiffer tog till orda och förklarade varför vi tre hade 

träffats. Eftersom det framförts att jag ville vara med vid detta möte var Pfeiffer 

noggrant pedagogisk i sitt sätt att framställa problemet och jag hade därför all 

möjlighet att förstå syftet med upplägget till min omplacering. Bara en sån sak: 

Miljöförvaltningen hade hela tiden påpekat att jag inte var omplacerad, utan bara 

fått andra likvärdiga arbetsuppgifter. Men nu var jag ju omplacerad och Pfeiffer 

var klart irriterad över att Miljöförvaltningen inte skriftligen beordrat mig till 

radonarbetet och ansåg att hela affären skötts oprofessionellt. Dessutom 

framförde han att förvaltningen framöver i huvudsak skulle hävda de 19 

punkterna som vägande skäl för min omplacering. 

   Kjell Swahn anförde avvikande åsikter i frågan angående de skäl som 

Förvaltningen framfört. De hade på intet sätt styrkts, utan var endast Ulla 

Larssons personliga påståenden. Yrkandet från Swahns sida var att jag fick 

arbetet tillbaka, eftersom att SKTF ansåg att jag avskedats från min tjänst, samt 

skadestånd för den kränkning som de utsatt mig för.  

   Karl Pfeiffer hade pratat mycket med Ulla Larsson som berättat att hon också 

varit sjukskriven på grund av affären och att hon ville att den skulle ta slut. Men 

denna önskan hade inte fått henne att ändra sin syn på mig eller de kränkande 19 

punkterna.  

   Genom stadens nya bedömning av läget var tvisten nu begränsad till att handla 

om ifall det fanns vägande skäl för omplaceringen, alltså en kollektivavtalsfråga. 

Konsekvensen av förvaltningens eventuella brott skulle enligt facket innebära ett 

blygsamt skadestånd på 40.000 kronor. En långvarig tvist skulle då vara till ända 

och med detta skulle omplaceringen stå fast.  

   Tillbaka på jobbet sökte jag upp den lokala SKTF-styrelsen. De satt i möte för 

att bland annat diskutera en skrivelse till medlemmarna och en skrivelse till 

SKTF-centralt med frågan varför de inte ställde upp för mig vid en rättslig 

process.  

   Vintern var på upphällningen. Väl framme vid förvaltningens tegeltrave kom 

högsta hönset på tvären i gatukorsningen. Hon parkerade sin cykel och så gjorde 

även jag. Trots den fysiska närheten behandlades jag som luft. Hon såg mig inte 

ens, trots armlängds avstånd och följaktligen hade hon slutat att hälsa på mig. 

Det fanns fler personer förutom Karin Jonson som valt samma förhållningssätt. 

Ännu hade ingen arbetsledare eller personalansvarig förhört sig om orsaken till 

alla mina sjukskrivningar. 

   Mitt arbete med radon blev till ännu en insikt i ett misskött arbetsområde.  

Stockholms Miljöprogram 2000, som Kommunfullmäktige beslutat om följdes 

inte alls. Jag fick anstränga mig på våra radonmöten för att inte ta upp frågan 

varför inte lagens lydelse och innehåll följdes. Tids nog skulle jag gå in i väggen 
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även i denna fråga. Förvaltningen hade en gång för alla bestämt sig för att 

gällande lagstiftning inte gällde för de kommunala bostadsföretagen. 

   I det läge jag befann mig var det bara att ligga lågt. Några åsikter eller 

synpunkter som kunde uppfattas som kontroversiella eller ifrågasättande var i 

detta läge inte att tänka på. De uppgifter som jag tilldelats fyllde bara två dagars 

effektivt arbete i veckan. Efter att ha malts ner i den kommunala kvarnen var 

mitt arbete nu inte det viktigaste. Jag såg det mer som en social plats i tillvaron 

med kaffedrickande på morgon samt eftermiddag och med mellanliggande 

lunchpaus. För att fylla resterande arbetstid hände det sig att jag slank in till 

någon kollega för att snacka bort en halvtimme av den tristess som arbetsbristen 

emellanåt genererade.  

 

1 april - ännu ett skämt   

   Riksdagens ombudsman-JO hade behandlat frågan om jag belagts med 

munkavle av min arbetsledning, men de hade inte funnit något som styrkte att 

jag hindrats från att uttala mig för pressen. Den muntliga uppmaningen om 

munkavle jag fått av Ulla Larsson hade nedtecknats i ett protokoll som skickats 

till JO. Den hade JO bemött med; “Ombudsmannen Kjell Swahn vid SKTF har 

ingett visst skriftligt material”. Det var allt. Ingen bedömning alls av att jag 

förbjudits prata med både massmedia och arbetskamrater! 

   Detta var för mig ett aprilskämt. Jag som trodde att JO tog yttrandefriheten på 

allvar. Ingenting skulle i fortsättningen förvåna mig, när maktens herrar tog sina 

beslut. Var JO: s Rune Lavin och Henrik Runesson, som båda skrivit under 

beslutet, riktiga skojare?  

   Efter att ha sett teaterstycket “Fången på fyren” kände jag igen samma 

mönster. Där hade Justitiekanslern fått i uppdrag att granska om Sjöfartsverket 

på något sätt hade handlat fel. Det hade myndigheten inte gjort. I en artikel i 

tidningen VI ett decennium senare uppdagades det att JK varit jävig i frågan.   

   Jag kunde känna en viss förståelse för de människor som drabbats av politikers 

lögner och myndigheters svek. Inte var det särskilt konstigt att bomber började 

explodera här och var i samhället.  

   Jag hade svårt att hetsa upp mig i detta skuggspel, vilket hade sin fördel, då jag 

inte behövde bli besviken när besluten bar mig emot. Min strategi var att mala 

på med den ena skandalen efter den andra, med en förhoppning att någon 

politiker skulle se förvaltningschefen som en skurk. Men för detta fordrades 

några artiklar i dagspressen. Den stora frågan jag ställde mig nu var - vem bryr 

sig? Uttrycket “sjuka hus” kunde få vem som helst att tröttna.  

   Som privatperson fanns möjligheten att agera i mina tidigare ärenden och jag 

skickade en skrivelse till Miljö- och hälsoskyddsnämnden som rörde två daghem 

med flytspackelproblem. Det märkliga i sammanhanget var att det daghem som 

fanns i SKB:s fastighet på Östgötagatan 31, där Karin Jonsson bodde, hade 

sanerats, men inte SKB:s daghem på Bondegatan 15, där utredande konsult 

beordrat sanering. Jag bad i detta sammanhang Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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att klarlägga om förvaltningschefen missbrukat myndighetsrollen, samt överträtt 

sina befogenheter. 

   Förvaltningschefen Karin Jonsson hade ytterligare tvivelaktiga handlingar på 

sitt samvete, rent av lagstridiga och jag passade på att förmedla även denna 

information till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. I Arbetsmiljöplanen för 1996 

framgick att vidtagna åtgärder för att förbättra inomhusmiljön i förvaltningens 

eget hus skulle utvärderas och att utvärderingen fick visa om ytterligare åtgärder 

behövdes. Miljöförvaltningens “sjuka hus-grupp”, där jag tidigare ingått, hade 

aldrig fått någon förfrågan eller något uppdrag från förvaltningschefen att 

utvärdera och bedöma vår egen arbetsplats. Karin Jonsson var i detta 

sammanhang jävig då hon tidigare suttit med i styrelsen för HIBY, som ägde 

och förvaltade Miljöförvaltningens kontorsbyggnad.  

   Till detta kunde tilläggas att Byggnadsverkslagen lade skulden på byggherren 

vid byggande av sjuka hus. Ansvaret, med den nya lagstiftningens synsätt, 

kunde alltså anses falla över styrelsen i HIBY. Denna prekära situation, kunde 

naturligtvis ses som en förklaring till den oacceptabla och utdragna process, som 

ytterst drabbade de anställda på förvaltningen med hälsobesvär. Jävssituationen 

kunde dessutom ses ur ännu ett perspektiv. Karin Jonsson efterträddes i styrelsen 

av sin egen man, Harald Ullman, vilket innebar att det fanns ytterligare ett 

jävsförhållande att ta hänsyn till.    

   Det som framkom av min skrivelse till politikerna kunde betraktas som en 

inomhusmiljöfråga, men var lika mycket en arbetsmiljöfråga. Det var min 

förhoppning att Miljö- och hälsoskyddsnämnden denna gång ifrågasatte den 

information som förvaltningschefen lämnade och kanske rent av informerade sig 

om det faktiska läget på Miljöförvaltningen. Det vore olyckligt om politikerna i 

fortsättningen blundade för verkligheten och den felaktiga informationen som 

bjöds, då även detta skulle kunna uppfattas som vänskapskorruption. 

   I samband med min anmälan till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 

överlämnades en kopia på anmälan till husets skyddsombud och SKTF:s 

styrelse. Därefter mailade jag till förvaltningens personal:  

   För den som vill veta lite mer om vår inomhusmiljö, vilka förslag på 

golvåtgärder som konsulten föreslagit eller vilka yrkanden som framförts till 

Nämnden kan ta kontakt med skyddsombuden eller SKTF:s styrelse, som har 

skrivelsen. 

   Enligt Arbetsmiljölagen var förvaltningschefen ansvarig för de anställdas 

arbetsmiljö. Hon hade inte skött sitt jobb denna gång heller. Hur var det med 

hennes kompetens? Allt hon tog sig för eller tog ansvar för tycktes bli fel. Hon 

dög säkert till politiker, där man manipulerar, intrigerar, argumenterar och 

duperar, men arbetet som förvaltningschef klarade hon inte av.  

   I det kommande protokollet från Miljö- och hälsoskyddsnämnden framgick att 

de lagt förvaltningens sjuka hus till handlingarna. Någon förklaring hade inte 

givits till att förvaltningen inte hade följt konsultens förslag om att riva ut 

golvmattorna i 12 arbetsrum. Med detta beslut kunde det ses som om Nämnden 
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friskrivit Karin Jonsson från ansvar och i stället själva tagit på sig ansvaret, 

vilket de knappast kunde vara medvetna om. I min skrivelse till Nämnden 

föreslog jag att konsultens Rapport skulle överlämnas till Yrkesinspektionen och 

Försäkringskassan med anledning av den överfrekvens av hälsobesvär som 

framkommit av de två hälsoenkäter som utförts på förvaltningen. Enligt 2 § i 

Arbetsmiljöförordningen skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta 

Yrkesinspektionen om skadlig inverkan i arbetet samtidigt drabbat flera 

arbetstagare genom att göra en anmälan om arbetsskada. Anmälan ska också 

göras om skadan kan antas ge stadigvarande men. Vid brott mot 

anmälningsplikten kan arbetsgivaren ådömas straff. I min anmälan fanns också 

ett förslag om att Stadens Revisorer och Socialstyrelsen skulle utreda om jäv och 

vänskapskorruption förelåg.  

   Karin Jonsson hade gått i taket på grund av min skrivelse till Nämnden och 

efter mitt uttalande i TV-nyheterna om att jäv och vänskapskorruption styrde 

hennes arbete. Det var intressant att höra att hon reagerade på de dumheter som 

hon själv utsatte sig för. Hon hade därför vänt sig till stadens jurist Karl Pfeiffer 

för att få stöd att omedelbart sparka mig från förvaltningen. Han hade förklarat 

att det inte var så enkelt, eftersom det fanns regler och lagar som måste följas. 

Hans förklaringar hade inte dämpat Karin Jonssons vrede och hon hade i 

upprepade telefonsamtal, enligt Karl Pfeiffer försökt förmå honom att ändra sitt 

förhållningssätt och stödja henne i att knuffa ut mig i kylan.   

   

Hämnden 

   Radio Stockholm ringde också för att förhöra sig om jävsfrågan. Reportern 

undrade över om det var någon slags hämnd gentemot Förvaltningschefen som 

var på gång? Det var illavarslande att en journalist över huvud taget hade 

hamnat i sådana tankebanor. Fanns det en journalist som uttryckte den tanken 

fanns det säkert flera. Skulle hämnden vara min drivkraft? Även om jag ansåg 

att Karin Jonsson var direkt olämplig som förvaltningschef, så var hämnden 

varken mitt motiv eller drivkraft. Kände reportern inte till att Karin Jonsson som 

chef hade ett ansvar för hälsoproblemen på daghemmen? Visste han inte att 40 

procent av barnen i Södra Stationsområdet hade eksem och att hälsoproblemet 

var relaterat till boendet. Var detta inte skäl nog för att dra fram alla lik ur 

garderoben som Miljöförvaltningen gömt undan?          

   Rosemari Johansson var ny på förvaltningen. Vi var båda nya och oerfarna i 

vårt radonarbete. Under våren och sommaren jobbade vi mycket ihop och 

utförde inspektioner tillsammans för att stödja varandra och vara varandras 

bollplank. Hon var en straight person, neutral och ett stöd i arbetet. Det fanns ett 

par figurer på avdelningen, som tagit parti för cheferna i den pågående 

konflikten. De hade vid upprepade tillfällen förhört sig med henne om jag var 

omöjlig att jobba med. Till slut tog hon upp det på ett APT-möte, att hon inte 

ville vara en bricka i ett spel, där ledningen sökte negativa omdömen om mig 
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som person. Hon var en klippa, hon stod på sig, hon sa ifrån, vilket kändes 

mycket bra för mig, eftersom vargarna fortfarande gläfste kring mina ben.  

   Carl Johan Bernelid, förvaltningens ansvarige för sopor, hade på ett 

arbetsplatsmöte tagit upp att han tyckte det var psykiskt stressande att 

Miljöförvaltningen vid upprepade tillfällen förekom i massmedia. Han hade inte 

utvecklat problemet, men samtliga förstod att han syftade på mig utan att jag 

nämndes vid namn. Protokollet från mötet skulle dock få en annan lydelse:  

   “Carl Johan tog upp att han tycker den massmediebevakning som uppstår på 

grund av konflikten mellan Miljöförvaltningen och Kåvestad och hans olika 

utspel är psykiskt pressande och påverkar arbetsmiljön”. 

   Jag tog upp frågan med mötets sekreterare som berättade att hon i sitt 

ursprungliga protokoll inte nämnt mig vid namn, eftersom det inte nämnts på 

mötet. Inte heller hade Carl-Johan benämnt konflikten som “utspel” från min 

sida. Sekreteraren berättade att hon lämnat in sitt protokoll till Ulla Palmquist, 

som sedan ändrat formuleringen till vad som skulle bli det slutgiltiga 

protokollet. Sekreteraren hade i detta läge vänt sig till mötets ordförande, 

Anders Wulff, som klart sagt ifrån, att mitt namn inte hade nämnts på mötet.  

   Om det hade varit på det sättet skulle han ha reagerat och agerat direkt som 

facklig representant. Cheferna på avdelningen hade tidigare klart uttalat att 

personer som inte var närvarande inte skulle tas upp till debatt, eftersom de inte 

hade någon möjlighet att bemöta eventuella påståenden.  

   Ulla Palmquist och Carl-Johan Bernelid hade diskuterat protokollet och Carl-

Johan berättade sedan för sekreteraren att det som stod i protokollet också var 

vad han menade på mötet. Eftersom han menat så, blev det också vad som kom 

att stå i protokollet. Anders Wulff var upprörd över hur saker och ting sköttes på 

avdelningen, där det var svårt för inspektörerna att hävda sin rätt gentemot 

chefen utan att starta en konflikt. 

   Inför nästkommande arbetsplatsmöte bad jag skyddsombudet ta upp frågan om 

protokollet på nytt och påpekade att bara det som sagts på mötet skulle stå i 

protokollet. Inte vad Carl-Johan Bernelid hade menat. Han hade inte heller talat 

om “utspel” från min sida. När så protokollet kom blev jag förvånad. Där stod 

bara; Förslag från Kåvestad att hans namn tas bort från föregående protokoll 

föranleder ingen förändring. I denna fråga var Ulla Palmquist enväldig. Fanns en 

andemening eller tolkning som hon ansåg skulle läggas till protokollet så ingick 

det i hennes suveräna roll som chef att uttrycka sin åsikt i andras namn. Vad gör 

man?  

   Jag vaknade till ur den alldagliga dvalan när jag några dagar senare fick höra 

att SACO, som stod arbetsledningen nära, planerade någon slags aktion. De 

drivande i denna fackliga verksamhet var förvaltningens jurist och en medlöpare 

som var mer känd som psykopaten.    

   Aktionen som jag väntat på kom och den kom som ett internt brev. Det var 

ställt till Karin Jonsson och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den anonyme 

avsändaren tyckte att Kåvestad genom sitt agerande på arbetsplatsen och genom 
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sina massmediala kontakter genererade omfattande arbetsmiljöproblem på 

arbetsplatsen.  

   Förvaltningsgruppen (FG), som bestod av cheferna samt fackliga 

representanter från SKTF och SACO hade haft ett möte. Bosse Ekstam satt med 

i denna grupp och han berättade att det interna brevet hade tagits upp i detta 

forum. Bosse Ekstam reserverade sig mot att brevet togs upp i FG, eftersom 

Karin Jonsson tidigare inte velat ta upp den konflikt som fanns i huset, då hon i 

det läget ansett att det skulle skada mig personligen. Den ordinarie 

representanten från SACO hade bytts ut mot juristen Martin Lindman, som i 

detta sammanhang förklarat att SACO hade fullt förtroende för 

Förvaltningschefen.  

   – Tacka för det, dom sitter ju i knäet på Karin Jonsson! kommenterade Bosse.  

   Bosse ringde sin fackliga ombudsman på SKTF för råd.  Ombudsmannen 

tyckte att han inte skulle bry sig om brevet, det var ju anonymt.  

   De terapeutiska samtalen var avslutade sedan några månader. Problemen med 

hemliga brev fick lösas på egen hand och efter bästa förmåga. Visst tog det 

hemliga brevet skruv. Ingen klarar av ständiga påhopp utan att skakas om i 

själen. Hjärtat värkte och jag valde bort arbetet för att återhämta krafter i 

hemmiljön. Hur skulle jag denna gång lätta mitt hjärta när den terapeutiska 

verksamheten upphört? Återstod bara dagboken, som fick höra min klagosång. 

Dagboken hade också en annan funktion där skrivandet också tydliggjorde 

problemet.  

   Processen gick ännu en gång in i en ny fas. Denna gång skulle den lyftas upp 

till förhandling med Kommunförbundet. Kjell Swahn hade klättrat upp en 

våning i hierarkin och en ny ombudsman skulle ta över efter. Det blev Kurt 

Blomqvist och vi tre träffades. Jag berättade om min nuvarande arbetssituation 

och att jag återigen skulle skiljas från arbetet den dag jag tog upp att 

förvaltningen lagt locket på även när det gällde radonarbetet. 

   – Har du en kamikazepilot i släkten? var Kurt Blomqvists undran.  

   Han visste inte hur rätt han hade.  

   Hjärtat värkte och blodtrycket var åter högt. Jag sjukskrevs i fyra veckor för 

att “sitta på en stubbe i skogen och lyssna på fågelsången”. Läkaren undrade lite 

över vad jag skulle göra. Kanske en resa till Göteborg för att vila upp mig? Men 

kraften fanns inte.  

   Förhandlingarna mellan facket och arbetsledningen hade bara kommit 

halvvägs. Framför mig låg ytterligare två år av väntan på en slutlig lösning av 

konflikten. Jag hade föresatt mig att klara av den resan, men man kunde aldrig 

så noga veta. Jag försökte så gott det gick att betrakta händelsen lite ovanifrån. 

Arbetsledningen hade alla möjligheter och jag hade inget att sätta emot. Jag 

lyssnade på vad som sades, höll god min och lät dem hållas. Emellanåt kunde 

jag till och med småle åt deras intrigerande. Jag var förvissad om att de en 

vacker dag skulle inse att de valt fel väg. Inte så att jag själv såg mig som en 

vinnare i slutändan. I detta drama fanns bara förlorare och de som blandat sig i 
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leken och visat sin lojalitet med arbetsgivaren skulle alla få sin del av elände och 

besvikelser. 

   Även om det varit mycket elände så fanns också lärdomar i detta drama. I mitt 

tidigare liv hade jag aldrig varit utsatt för mobbning. Som skolkurator hade jag 

sett hur människor fungerade i grupp och hur enskilda i en grupp agerade. Hur 

man vände sig från den som var mobbad, eftersom den kränkande parten hade 

makten. Nu var jag själv i centrum för en sådan häxprocess. Även om det 

smärtade, berikade det mitt liv. Människors beteende var ju ändå det som var det 

mest intressanta i livet.  

   Min nya ombudsman Kurt Blomqvist på SKTF besöktes och med på resan var 

som vanligt var Bosse Ekstam. Blomqvist var en upptagen man. Jag skickade 

flera fax veckan före träffen, men fick inget svar trots att jag bad honom att höra 

av sig om tid och plats. Genom avdelningens sekreterare ordnade det sig 

slutligen, men redan i entrén hade jag onda föraningar om denna person. Under 

två timmar förhörde han sig om läget och en strategi utformades: Jag skulle ha 

mitt jobb tillbaka, skadestånd åt facket och dessutom ett personligt skadestånd. 

   Vid efterföljande telefonsamtal med Kurt Blomqvist frågade jag honom om 

han i sin framställan till Kommunförbundet tänkte ta upp frågan om den 

kränkande särbehandlingen. Enligt honom hade Poppen antytt att den konflikten 

var avslutad, medan Kjell Swahn ansåg att den fortfarande levde.  

   Jag ringde och faxade till Kurt Blomkvist om att jag hört av Kjell Swahn att 

tiden för hans agerande i frågan skulle gå ut den sjätte september. Jag bad 

honom kolla upp det hela och höra av sig till mig.  Men han hörde inte av sig 

denna gång heller.         

   Ulla Palmquist tittade in på rummet för att lämna ett skriftligt besked om min 

nya lön. Det tidigare förhållningssättet att jag inte skulle få något löneförhöjning 

hade ändrats till ett påslag med 550 kronor per månad. Jag pratade då med andra 

inspektörer på avdelningen som alla fått mellan 1.100 kr och 2.000 kronor. 

Särbehandlingen fortsatte i oförminskad omfattning.  

   Krämporna och besvären med hjärtat hade lagt sig. Jag sov bra på nätterna, 

vaknade tidigt och var pigg redan på morgonen. Klockan var bara tjugo över sju, 

då jag stämplade in på jobbet. Jag träffade Yvonne som också var morgontidig. 

Jag berättade för henne om känslan av att må bra, sova gott på nätterna och 

allmänt känna sig tillfreds med livet. Men säg den känsla av välbefinnande som 

är beständig. Någon hade varit inne på mitt rum efter det att jag gick hem vid 

sextiden kvällen innan och skrivit in på datorskärmen: “fucking fool”.  

   Det var en snyting i magen. Någonstans där ute fanns en feg liten stackare, 

som inte vågade stå för vad han tyckte. Att det var en man var det väl inte någon 

tvekan om. Vilken kvinna använder sig av liknande vokabulär?  

   Jag tog upp händelsen med facket och skyddsombudet, anmälde det sedan till 

byråchefen, som anmälde det vidare till administrativa direktören, som tittade in 

på rummet för att kontrollera de skrivna orden på skärmen. Den dagen blev inget 

arbete utfört. Kanske inte heller för psykopaten som stirrigt vandrade av och an i 
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korridoren utanför mitt rum. Varför går han fram och tillbaka som en äggsjuk 

höna undrade registratorn Margareta Graaf som observerade hans märkliga 

beteende. Hade han glömt något på mitt rum? 

             

Yrkesinspektionen tar sig an 

   Miljöförvaltningens före detta huvudskyddsombud Lars Dahlbom informerade 

om att han och administrativa direktören Annica Gidlund var kallade av juristen 

på Yrkesinspektionen till ett möte den 15 september. Detta måste ha framkallat 

kalla kårar hos både förvaltningschefen Karin Jonsson och avdelningsdirektör 

Ulla Larsson, eftersom de bjöd in sig själva, trots att de inte var kallade. 

   Två år hade förflutit sedan mitt arbete drastiskt förändrades. Bland annat hade 

jag fråntagits arbetsuppgiften att svara i Miljöförvaltningens servicetelefon för 

inkommande klagomål. Vad man eftersträvade från ledningens sida var att 

avskärma mig från omvärlden. Men nu upphörde plötsligt denna särbehandling 

och anledningen var att Miljöförvaltningen kallats till möte hos 

Yrkesinspektionen.  

   Det hade tagit sin tid för Yrkesinspektionen att ta upp min arbetssituation som 

ett ärende. Två år tidigare hade jag skrivit och bett dem att utreda 

särbehandlingen och mobbningen. Det hade blivit ytterligare två brev från min 

sida, samt fyra skrivelser från huvudskyddsombudet och dessutom två 

anmälningar från SKTF innan Yrkesinspektionen tog sig samman för att påbörja 

sitt arbete. Som varande ett gruskorn i systemet förvånades jag inte över den 

enorma startsträcka som tjänstemän hade. I systemet fanns en inbyggd tröghet, 

vilket innebar att den lilla människan skulle tröttas ut och lägga sina klagomål 

på hyllan. Det fanns en fara med att ta itu med problemen när de uppstod. 

Arbete genererar arbete och om de som klagade till Yrkesinspektionen skulle få 

hjälp skulle det naturligtvis innebära att även andra som misshandlats på sin 

arbetsplats såg en myndighet dit de kunde vända sig för att få hjälp.  

   Anmälningarna till Yrkesinspektionen hade ändå haft en viss inverkan i 

Processen. De hade tidigare utfört en systeminspektion på Miljöförvaltningen 

och vissa brister kom i dagen. Förvaltningen uppmanades att utföra åtgärder och 

presentera skriftliga: “Rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering”.   

   Miljöförvaltningen hade bestämt sig för att ställa upp med det tunga gardet i 

form av tre direktörer och två skyddsombud. Jag kände både förhoppning och 

tvivel inför det förestående mötet och därför ringde jag upp Yrkesinspektionens 

jurist, Ragnar Kristensson för att berätta att även jag ämnade bjuda in mig till 

det planerade mötet. Mina motiv var att få titta vederbörande chefer i ögonen när 

ljugen och de illasinnade påståenden som var att förvänta skulle presenteras. 

Ragnar Kristensson kände sig klart pressad då jag påpekade att i en demokrati 

borde möjligheten att få delta finnas särskilt vid möten där jag var den person 

som utsatts för kränkande särbehandling. Han bad mig ringa tillsynsdirektören 

Hans Holgersson för att diskutera mina önskemål. 
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   Hans Holgersson visade sig inte vara den demokratiska eller nytänkande 

typen. Han förklarade att som myndighet så var det han som kallade dem som 

han var intresserad av att höra i sammanhanget. Det var inte vanligt att ha med 

andra än de som kallats. Jag menade att det i ett öppet och demokratiskt 

samhälle borde vara en rättighet att få delta i sammanträden som handlade om 

en själv. Holgersson öppnade en liten dörr och sa att om jag ville träffa 

Yrkesinspektionen, så fanns möjligheten att begära ett möte senare. Jag 

påpekade att det var svårt för mig att bemöta det som sagts under ett möte där 

jag inte själv var närvarande. 

   Han påpekade med myndig stämma att jag hade två skyddsombud som 

personliga ombud vid mötet och att de skulle föra min talan. Jag svarade att det 

nya huvudskyddsombudet Annika Lindmark ännu inte talat med mig inför det 

kommande mötet och att hon därför hade svårt att företräda mig. Självklart 

borde hon ha diskuterat sitt uppdrag med den som hon företrädde, var Hans 

Holgerssons synpunkt på den saken. Han vidhöll i demokratins anda att jag 

kunde överklaga eventuella beslut.  

   Jag tog mig snabbt till Annika Lindmark och berättade att jag pratat med Hans 

Holgersson på Yrkesinspektionen som ansåg att hon borde informera sig om 

min situation utifrån att hon skulle företräda mig i kommande möte. Jag frågade 

henne om hon läst igenom de handlingar som fanns i ärendet. 

   – Jag tycker att jag vet tillräckligt. Dessutom har vi haft ett möte med Karin 

Jonsson där ärendet diskuterats. För tillfället har jag inte tid att prata med dig 

eftersom jag är sysselsatt med ett tjänsteutlåtande, var hennes korta kommentar.   

   Hon var sannerligen en märklig figur. Under tre månader hade hon känt till att 

detta möte skulle äga rum och hon hade inte med ett enda ord för mig nämnt att 

hon var kallad till Yrkesinspektionen.  

   Efter mötet på Yrkesinspektionen sökte jag upp Lars Dahlbom, som kort 

berättade om tvåtimmarsmötet. Hans Holgersson hade inlett och förklarat att 

mötet gällde ett beslut som avsåg kränkande särbehandling. Han hade sedan 

överlåtit till Lars Dahlbom att redogöra för den och utveckla de tre punkterna: 

   1. Fråntagen arbetsuppgifter, 2. Restriktioner i arbetet och 3. Löneutveckling. 

Därefter hade frågan bollats över till Miljöförvaltningen och Gidlund talade.  

   Hon förklarade att en central förhandling pågick med Kommunförbundet när 

det gällde omplaceringen. Vad det gällde om jag hade belagts med munkavle 

hänvisade hon till JO som inte funnit detta. När det gällde löneutvecklingen var 

arbetsgivaren och SKTF överens.  

   Mot det faktum att JO ansett att munkavle inte konstaterats läste Dahlbom upp 

det protokoll där det framgick att Kåvestad inte fick lägga tid på journalister och 

förbjudits att prata med sina arbetskamrater.  

   Karin Jonsson hade sedan tagit till orda och förklarat att de 19 punkterna låg 

till grund för omplaceringen och Ulla Larsson hade nämnt ett ärende där jag 

enligt henne skulle ha förfalskat ett tjänsteutlåtande. Ulla hade också bemött 

Dahlboms berättelse om att jag var avskärmad från yttervärlden och inte ens fick 
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svara i jourtelefonen genom att hänvisa till ett protokoll hon själv hade skrivit, 

att jag visst skulle ha denna arbetsuppgift. Det påpekades också från 

förvaltningens sida att jag numera arbetade som radoninspektör, som var ett 

lättare myndighetsarbete. Någon hade också dristat sig att nämna, att de 19 

punkterna tillkommit i en hast, på grund av att man sökt Poppen i fråga, men 

inte fått tag i denne.  

   Förvaltningens presentation av problemet hade varit tillrättalagd och lögnaktig 

och möjligheten att bemöta dessa påståenden hade förvägrats mig. Lars 

Dahlboms information gav mig knappast råg i ryggen. Karin Jonsson hade i 

välformulerade ordalag också nämnt Kåvestads brinnande engagemang för sjuka 

hus. Det kunde för den oinvigde tyckas vara ett positivt omdöme, men inte för 

en myndighetsperson. Den som i dessa sammanhang bedömts som engagerad 

visste att det på intet sätt var positivt, då ett intresse eller engagemang trubbade 

av den objektivitet som en tjänsteman borde besitta. En engagerad 

hälsoskyddsinspektör var en fara för sakligheten och opartiskheten. 

   Två dagar senare ringde juristen Ragnar Kristensson från Yrkesinspektionen 

och inbjöd mig till samtal med Tillsynsdirektör Hans Holgersson, biträdande 

tillsynsdirektör Edman och juristen själv. Jag berättade att jag ville ha med mig 

en ombudsman och fick tag i Kjell Swahn som kunde hänga med.   

   Mentalt var denna inbjudan till möte rena bordtennismatchen. Ena stunden 

hade man bollen i sin hand för att i nästa stund vara utsatt för motståndarens 

skruvade serve. Vad kunde förväntas, en backhand, en toppad forehand. Kände 

att det gick min väg och för stunden inbillade jag mig att nästa möte med 

Yrkesinspektionen inte skulle spelas under bordet. 

 

Anmälan om arbetsskada 

   Jag skrev klart min “Anmälan om arbetsskada” till Försäkringskassan.  I en 

inledning gav jag den historiska bakgrunden till mitt arbete som 

hälsoskyddsinspektör. Därefter presenterade jag i 45 punkter en 

sammanställning över de kränkande särbehandlingar som började hösten 1993, 

samt den effekt de haft i form av sjukskrivningsperioder och hälsobesvär, vilka 

jag betraktade som en arbetsskada. Anmälan var även tänkt att överlämnas till 

Yrkesinspektionen när den dagen var kommen. 

   Anmälan till Försäkringskassan var färdigskriven och klar för postlådan. Vid 

sängdax kände jag ett lugn, en harmoni som jag inte upplevt på länge. En känsla 

av att nu går det min väg. Visst hoppades jag på Yrkesinspektionen, men mina 

förväntningar var ändå lågt ställda. De hade lovat att ge ett beslut i frågan och 

där hade jag en möjlighet att överklaga. Bara den upplysningen var tillräcklig 

för att förstå vart det barkade hän. Sömnen infann sig inte och tankarna for åt 

andra håll än vad de brukade. De vanliga grubblerierna om jobbet var som 

bortblåsta och i stället dök tankar upp om människor och händelser som var av 

mer angenäm karaktär. Det fanns tydligen ett annat liv att leva, mer behagligt 

där livet lekte och stjärnorna funnit sin rätta plats på mitt himlavalv. 
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   Det var precis som för elva år sedan då jag drabbades av ryggbesvär och blev 

liggande i soffan. Under två år stannade jag hemma från bygget, sjukskriven 

med hammaren på hyllan och utestängd från den naturliga gemenskapen med 

arbetskamraterna. Redan vid uppvaknandet på morgonen hade jag känt smärtan i 

ryggen. Men en morgon upptäckte jag plötsligt att smärtan försvunnit. Jag hade 

kommit ur sängen, bryggt mitt te och blivit varse den nya tiden. Men visst hade 

bakslagen givit sig till känna. Hur var det nu med denna ljuvliga känsla att vara 

befriad från sina bojor?  

 

Kaffe med bullar 
   Vi hade bjudits in till möte. Kjell Swahn berättade att det var första gången 

Yrkesinspektionen tog sig an en kommunal förvaltning vad det gällde ett fall av 

kränkande särbehandling. Av hans röst att döma lät han förhoppningsfull. Vi 

hade sprängt en gräns. Nu gällde det bara för mig att kunna styrka alla 

händelser.  

   Mitt emot kvarteret Smeden i Solna, som jag själv varit med och byggt 1967, 

låg Yrkesinspektionen. Det bjöds på bullar och kaffe. Man tackar. Husets högste 

hövding, Hans Holgersson, började med att berätta om sitt forna liv som 

gruvjobbare. Ur mitt snäva perspektiv kunde jag inte få ihop varför man plockat 

upp någon ur underjorden för att placera på myndighetens högsta stol. 

Holgersson berättade om deras arbetsuppgifter. Det som låg framför dem var ett 

myndighetsbeslut som de beräknade att meddela den första oktober. Det kunde 

sedan överklagas till Arbetarskyddsstyrelsen och senare till regeringen. Det 

kunde man kalla för grovdoppa.      

   Yrkesinspektionen, liksom Miljöförvaltningen, var en myndighet som värnade 

om det rådande samhället där tvära kast eller omdaningar inte var att förvänta 

sig. Dessa myndigheter var inget annat än ett skyddsnät för de sittande och 

styrande. Även om den kränkande särbehandlingen var solklar skulle 

Yrkesinspektionen klara sig ur det hela. Myndigheten var inte till för att driva 

enskilda ärenden, som de tidigare berättat i skrivelser till skyddsombudet. Det 

märkliga var bara att Arbetarskyddsstyrelsen, som var Yrkesinspektionens 

övermyndighet, tagit fram föreskriften om “Kränkande särbehandling i 

arbetslivet”. 

   Kjell Swahn redogjorde för den rådande situationen på Miljöförvaltningen på 

ett mycket konkret sätt, så att det stod utom allt tvivel vad som verkligen hade 

hänt. Lugnt, sansat, kronologiskt, med inslag av detaljer som måste ha fått dessa 

individer att undra över den rådande verkligheten. Magnifikt! Han visste hur en 

slipsten skulle dras.  

   Själv berättade jag om de politiker som hört att jag var polisanmäld, om 

hälsobesvär, om de uteblivna rehabutredningarna, om den fortgående 

särbehandlingen och att vissa chefer inte hälsade på mig. Av någon anledning 

kommenterades det sistnämnda av Holgersson som anmärkningsvärt. Värre var 

det med de nya kränkningarna i form av hemliga brev och att det vid senaste 
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mötet sagts att jag förfalskat handlingar. Det om något borde väl vara orsak till 

avsked. Jag frågade lite försiktigt om förfalskning av handlingar, inte borde 

polisanmälas? Det ansågs att så borde göras och jag tackade för tipset och lät 

dem ana att jag hade ett sådant i min ägo, men det hade arbetsledningen 

författat. Kjell Swahn fattade galoppen, men de övriga tycktes inte förstå eller så 

lyckades de dölja det mycket väl.  

   Upptäckte redan på morgonen att någon återigen hade varit på mitt rum och 

letat i mina skrivbordslådor. Den dagen började med att solen gick ner. Även 

denna gång råkade det sammanfalla med att “psykopaten” jobbat över kvällen 

före. 

   Ragnar Kristensson, juristen på Yrkesinspektionen, ringde. Han var 

osedvanligt trevlig och öppen. Han hade kallat Gidlund till Yrkesinspektionen 

för ytterligare ett möte där man tagit upp fyra punkter:  

   * frågan om de hemliga breven 

   * frågan om min rehabilitering 

   * frågan om verksamhetsplanen följdes 

   * frågan om min fortbildning  

   Jag berättade också för honom om min oro för huvudskyddsombudets lojalitet 

och föreslog Yrkesinspektionen att ta kontakt med min ombudsman, Kjell 

Swahn. 

   Den glada nyheten, att alla chefer numera hälsade på mig, fick också Kjell 

Swahn höra. Inte så att de var översvallande på något sätt, men de var korrekta. 

Tänk att de hälsade! Jag kände verkligen hur mitt människovärde återvände. Det 

måste ha utgått ett dekret från Yrkesinspektionen till mina chefer att det faktiskt 

hörde till god ton att hälsa på alla sina underordnade.  Ytterligare krav hade 

tydligen ställts på Miljöförvaltningen, för senare fram på höstkanten 

presenterades skriftliga “Rutiner för kränkande särbehandling”. 

   Jag ringde upp juristen Ragnar Kristensson för att höra om beslut kring den 

kränkande särbehandlingen hade tagits. Han berättade att ett PM i fyra punkter 

hade utarbetats och skulle delges bägge parter för synpunkter. Han ville också 

veta om min anmälan till Försäkringskassan angående arbetsskada fortfarande 

var hemligstämplad. Jag förklarade att den cirklade runt som en svart olyckskorp 

på min himmel. Den dag den blev offentlig riskerade jag att utsättas för 

ytterligare terrorhandlingar av arbetsgivarens och dess förlängda armar. Den 

tidigare strategin med mobbning hade redan övergått till hemliga brev till Miljö- 

och Hälsoskyddsnämnden och facket, skriftliga tillmälen i min dator, material 

som försvunnit från min bokhylla och besök av någon på mitt arbetsrum som 

gått igenom mina lådor och hyllor.  

   Den nya strategin var mer av militärisk gerillakaraktär där fienden skulle verka 

men inte synas. När fienden inte har något ansikte och slår till ett flertal gånger 

kryper vanmakten och rädslan över en. Denna terrorverksamhet hade även andra 

personer, som öppet visat mig sitt stöd, fått smaka på. Min bedömning av denna 
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lumpna underjordsverksamhet var att personen ifråga befann sig i ett gränsland 

där verkligheten övergått till fantasin.  

   Verksamheten med att söka igenom mitt arbetsrum under kvällstid och helger 

hade utförts ytterst klumpigt eller med syftet att jag skulle känna mig övervakad 

ända in på kroppen. När jag upptäckte att det inte var fråga om någon 

engångsverksamhet, tog jag kontakt med Peter som var vaktmästare på jobbet. 

Han hade full koll över stämpelklockor och över vilka som passerade in genom 

förvaltningens dörrar. Genom uteslutningsmetoden hade den lille terroristen fått 

ett ansikte och jag kunde tillåta detta utan att känna mig alltför kränkt. Genom 

sitt klumpiga sätt att agera ramlade ansiktsmasken av och bakom den 

uppenbarade sig en sjuk person som förirrat sig i Myndighetens korridorer, en 

tragisk tjänsteman i myndighetskostym.  

         

Björkhagens skola 

   Min dotter Anna åkte in till akuten på Södersjukhuset på grund av en 

allergichock som hon fått i Björkhagens skola. Hela högstadiet som byggts om 

hösten innan hade visat sig vara ett sjukt hus. Ett tjugotal föräldrar hade berättat 

att deras barn fått hälsobesvär redan några månader efter inflyttning. Några av 

dem var klart upprörda eftersom deras barn hade drabbats av astma, allergiska 

besvär, ständig huvudvärk, trötthet och måste medicinera för att kunna gå till 

skolan.  

   Själv kände jag mig självklart mest bedrövad över att min egen dotter hade 

drabbats av hälsobesvär. Inte nog med att jag sånär hade sparkats för att jag 

hittat alla dessa sjuka hus, nu drabbades även mina egna barn av eländet. Jag 

blev förbannad. Inte på rektorn eller skolan som skött informationen till 

föräldrarna mycket dåligt. Inte heller på SISAB som var ansvarig för 

renoveringen, utan på de politiker och Miljödepartementet som var orsaken till 

alla dessa kemikaliekatastrofer och miljöskandaler.     

   Hallandsåsen hade valsat omkring i pressen och jag såg kristallklart likheterna 

med sjuka hus. När politikerna skulle besluta i de stora frågorna lyssnade de mer 

på industrin och ekonomin än på de organisationer och sakkunniga som hade 

miljöfrågorna som sitt kunskapsområde. 

   Under veckan växte beslutsamheten fram om hur jag skulle förhålla mig till 

den sanitära olägenhet med lukter och kemikalier som förpestade min dotters 

skola. Jag förstod den vånda som andra föräldrar kände när de lovades att 

inomhusmiljön var OK av konsulter som utredde denna typ av ärenden. 

Konsulter som tjänade grova pengar på att utföra dessa beställningsjobb. Jag 

ringde till SISAB som förvaltade skolan och till vice rektor och berättade att 

mina barn inte fick vistas i dessa lokaler förrän någon ansvarig kunde garantera 

att lokalerna inte var sjuka. Redan samma dag ringde en förälder och berättade 

att hon ställt samma krav på SISAB, som inte kunde garantera någonting vad 

gällde sanering eller barnens hälsa.  
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   Dagen efter var SISAB: s miljöchef Bengt Dahm på plats och kunde 

konstatera att något problem var det. Min dotters klass evakuerades omgående. 

Mätningar och undersökningar som genomfördes visade på en sanitär olägenhet 

och alla högstadiets elever evakuerades till baracker på skolgården och alla golv 

i byggnaden sanerades. 

   Elva månader med radon hade förflutit och jag hade kallats till möte av 

SKTF:s jurist Anders Hult, ombudsmännen Kurt Blomqvist och Kjell Swahn.  

Diskussionen gällde dels om jag var skild från tjänsten, dels om det fanns 

vägande skäl för omplacering. Anders Hult ansåg att jag inte var skild från 

tjänsten eftersom jag för sju år sedan skrivit under att jag anställdes som 

hälsoskyddsinspektör. Efter att jag avstängts hade arbetsgivaren agerat med 

syftet att få mig att säga upp mig på egen hand. När massmedia uppmärksammat 

förvaltningens agerande hade även Stadens jurist, Karl Pfeiffer reagerat. Han 

hade berättat för mina chefer att så fick man inte behandla folk. De skulle ha ett 

riktigt arbete, där de som tjänstemän fick prata fritt med vem de ville och så blev 

det.  

   Anders Hult förklarade att den kränkning jag utsatts för av min arbetsgivare på 

något konstigt sätt hade preskriberats utan att jag själv riktigt förstod hur det gått 

till och SKTF:s ovilja att dra ärendet till Arbetsdomstolen gjorde mig 

konfunderad. När jag gick ifrån SKTF:s lokaler på Kungsgatan efter tre timmars 

dividerande var jag manglad, omrörd, skakad och lätt förvirrad över allt vi pratat 

om. Ett tag trodde jag mig förstå, för att sedan begripa att det jag förstod bara 

var en bråkdel av den kunskap man skulle ha för att ta ett bra beslut om hur jag 

skulle förhålla mig. Men ett visste jag och det hade Anders Hult gjort klart för 

mig. Det skulle kunna kosta mig 300.000 kronor att driva frågan till tingsrätten 

och Arbetsdomstolen om jag förlorade målet. Det skulle bli en kvarnsten att bära 

resten av livet, eftersom jag ekonomiskt redan låg på minus. Det enda jag ville 

var att få tillbaka mitt jobb.  

   Väl hemma fick jag några ord på telefon med Wiwi Ahlberg som var 

ombudsman. Hon höll som privatperson på med att driva ett sjuka hus-ärende 

mot kommunen. Hon såg håligheterna i sållet, tätade till de värsta maskorna och 

lovade hjälpa mig att skriva ett brev till SKTF:s förbundsstyrelse och fråga 

facket vilken hjälp som rätteligen borde ges till den som betalt sin avgift under 

alla år. Det fanns stunder i tillvaron när små trösklar blev till oöverstigliga berg. 

   När natten föll kom tankarna på vers hur jag skulle få ihop de slantar som 

behövdes: 

   Kan processen drivas på kredit  

   eller kan man sälja själen bit för bit  

   till donationscenter  

   som små presenter 

 

   Hemma för vård av barn med Kalle som var sjuk. Efter visst jagande lyckades 

jag få tag i Jan Erik Juto som forskat på hälsobesvär hos boende i 
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bostadsområdet Dalen. Han hade konstaterat att de människor som bott där hade 

drabbats av överkänslighet, trots att de själva upplevde sig som helt friska. Juto 

blev intresserad av att titta på Björkhagens högstadieelever om han kunde få en 

ekonomi för uppdraget. Jag lovade undersöka möjligheterna. 

   Jag fick hjälp av barnvakt och tog en motionsrunda på cykeln. Väl hemma vid 

porten såg jag en rökande man i höstmörkret på andra sidan gatan. När han 

märkte min granskande blick smög han undan bakom grönskan och ställde sig 

utanför mitt synfält. Jag hade fått en känsla av att vara iakttagen och observerad. 

En obehaglig känsla och den var inte ny.  

   Ragnar Kristensson på Yrkesinspektionen ringde och berättade att han hade 

skickat ett PM till personalchefen Annica Gidlund angående kränkande 

särbehandling och inväntade ett svar från henne.   

   Annika Lindmark hade som huvudskyddsombud vad som benämns “exklusiv 

talerätt” i mitt ärende. Hon var den enda som kunde överklaga 

Yrkesinspektionens beslut och påverka fortsättningen. Jag själv hade inget att 

säga till om, eftersom jag inte betraktades som en part. Denna lagstiftning 

gynnar korruptionen. Arbetsgivaren visste, att om de köpte Annika Lindmarks 

lojalitet så hade de all makt. Annika hade fått ett lönelyft som var fem gånger 

högre än vad jag fått under de senaste två åren.  

   Visst kunde jag själv skriva ett brev till Yrkesinspektionen, men det var upp 

till Myndighetens goda vilja att beakta mina skrivelser, eftersom jag inte var part 

i ärendet. Jag undrade om Yrkesinspektionen kunde återuppta mitt ärende om 

det kom fram ytterligare omständigheter som var av vikt trots att tidigare beslut 

fattats. Så var det och i detta läge berättade jag för Kristensson att de värsta 

kränkningarna som jag varit utsatt för ännu inte hade tagits fram av mig, 

eftersom jag förstod att man måste ha några ess i rockärmen den dag då det hela 

togs upp i AD. Annika Lindmark hade ännu inte velat prata med mig, den enda 

ansträngning hon gjort var att hon lämnat en handskriven lapp på mitt bord:  

 

En bön av den helige Franciskus av Assisis. 

   Ge mig gåvan att acceptera vad som inte kan ändras. 

Mod att ändra vad som bör ändras. 

Och visdom nog att skilja det ena från det andra. 

   Hälsn.  Annika L 

 

   Roger Corner var helförbannad på Annika Lindmark, eftersom hon undanhållit 

utredningsmaterial för honom i hans ärende som gällde Stockholmshems 

ekologiska bostadsområde på Handelsvägen i Enskede. Där hade ett flertal barn 

fått hälsobesvär efter den skandalösa renoveringen av de gamla radhusen. Vad 

hade fått Annika Lindmark att dölja detta problem? Var det något hon gjort på 

eget bevåg eller hade hon fått ett uppdrag?  
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   Susanne från Enskede var en av hyresgästerna som bodde i detta område.  Hon 

ringde för att få information om sjuka hus, eftersom hon blivit illa behandlad av 

både Stockholmshem och cheferna på Miljöförvaltningen.  

   Dessutom antydde hon att Hyresgästföreningen inte var särskilt intresserad av 

att driva hennes ärende och när de insett problemets vidd backade de ur. Om 

bara hälften av det som hon berättade andades ett uns sanning var det klara 

övergrepp från Myndighetens sida. Jag lyssnade med öppna öron och förklarade 

mitt dilemma för Susanne. Jag kunde inte agera i ett ärende som en kollega 

arbetade med, men jag lovade att hjälpa henne med rådgivning och förklara de 

tekniska problemen med sjuka hus. 

   – Nu när jag fått tag i dig släpper jag dig inte!  

   Hon var min typ av kvinna. Vid en stilla reflexion kunde jag inte påminna mig 

en enda man som visat en sådan kraft, ett sådant engagemang och energiskt 

tålamod. Det var också en kamp mot den överhet som uttryckligen kränkte dessa 

människor som avfärdades som gnälliga kärringar.  

   Susanne berättade att hon hotat VD: n Bengt Fogelström med att hon skulle ta 

kontakt med Kåvestad. Något svar på hotet hade hon inte fått, men själv tog jag 

det som en komplimang. Susanne berättade om alla bihåleinflammationer sonen 

haft, men värst var det ändå med dottern som fick andnöd och vaknade på 

morgonen med blodet rinnande ur näsan.   

   Roger Corner och Annika Lindmark, som varit handläggare för Susannes 

ärende var mina arbetskollegor. Vad jag förstod av Susannes berättelse hade 

Roger Corner gjort ett bra jobb. Vad det gällde Annika Lindmark var hon en 

katastrof som handläggare för sjuka hus. Att sedan Roger satt med båda armarna 

bakbundna och munnen igentejpad i sitt samarbete med Stockholmshem innebar 

att han fick tassa fram på tå liksom jag tidigare fått göra. Hans lön hade höjts 

avsevärt och han hade fått en arbetsresa till New York, som i dubbel bemärkelse 

fått honom att känna luft under vingarna. Rogers arbetsstrategi byggde på 

samförstånd och den goda viljan från bostadsföretaget.  

   Efter en tids funderingar kring SKTF:s beslut att inte driva mitt ärende till AD 

hade jag beslutat mig för att ta kontakt med en advokat, som kunde granska om 

det fanns fog för en process i Arbetsdomstolen. Det var läge att undersöka den 

frågan nu, för att inte senare i livet drabbas av ångest över att jag inte försökt. 

Kanske kunde jag låna 30.000 för att anlita en kunnig jurist?  

   Efter att ha pratat med ett antal advokater, som jag inte kände något förtroende 

för, fick jag tag i Anders Broberg. Han hade tidigare jobbat som jurist på 

teaterförbundet och sysslat med arbetsrättsliga frågor. Vi snackade igenom vad 

som hänt i grova drag och han verkade klart påläst vad det gällde sakfrågan. Vi 

bodde bara ett stenkast från varandra och när vi träffades kände jag att det var 

dags att lämna mitt öde i hans händer. Han hade kunskap, som gjorde att jag 

litade på honom. 

   I Lucia-tider berättade Lasse Iisakka att jag inte fått det utlysta jobbet som 

intendent, vilket knappast förvånade mig. Det jobbet hade Annika Lindmark 
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fått. Någon dag senare berättade Ulla Larsson att jag inte fått projektjobbet med 

daghemmen. Inte heller det förvånade mig. Det hade gått till en som aldrig 

jobbat vare sig med inspektioner av daghem eller sjuka hus. Vad skulle kunna 

hända om man anställde en person som kunde sitt jobb redan vid tillträdandet?  

 

28 daghem 
   En rapport om inomhusmiljön på 28 daghem på Kungsholmen och Södermalm 

hade godkänts av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, men jag hade inte fått 

möjlighet att granska den innan den var paketerad och klar för att presenteras för 

nämndens politiker. Det ansågs från bestämmande håll att alla inte kunde lägga 

synpunkter och kommentarer på materialet, eftersom det då aldrig skulle bli 

klart.  

   Jag tog fram pärmen med daghemmen och kopierade det. Jag kände mig som 

en tjuv om natten, trots att jag varit delaktig i projektet, men sedan inte granskat 

det slutliga materialet. Pulsen var hög, hjärtat slog och när det började smälla i 

ytterdörren till avdelningen, satt hjärtat i halsgropen. Men det visade sig vara en 

kvinna på administrativa avdelningen. Efter en stund av spänning och 

kopierande var jag klar.  

   Väl hemma gick jag igenom undersökningar, tekniska mätningar och 

hälsobesvär som personalen framfört. Jag blev kallsvettig av alla graverande 

uppgifter. Detta var illa. På samtliga daghem på Kungsholmen kunde sanitär 

olägenhet konstateras. Alltså skulle daghemmen saneras, men inte på ett enda 

daghem hade förvaltningen ställt några krav på fastighetsägarna. 

   Av handlingarna framgick att Miljöförvaltningen kallat fastighetsägarna till 

samråd. Detta låg helt i linje med förvaltningschefens policy, som knappast 

delades av någon annan än cheferna. Fastighetsägarna skulle själva utreda och 

ombesörja eventuella saneringar, vilket i praktiken innebar att det aldrig blev 

något gjort om inte fastighetens problem uppmärksammades i massmedia. 

   Projektets mål var att undersöka daghem byggda efter 1977, som hade 

kaseinhaltigt flytspackel, eftersom vi visste att de flesta hälsobesvären fanns i 

dessa fastigheter. Enligt statistiken kunde det vara var tredje daghem som hade 

problem, men att samtliga daghem som undersöktes på Kungsholmen var en 

sanitär olägenhet, det trodde inte ens jag. När jag vid ett senare tillfälle 

granskade de 14 daghemmen på Södermalm framkom att huvuddelen även av 

dessa var en sanitär olägenhet. 

   Sjuka hus var som impressionismen inom konsten. Det tog sin tid innan de 

accepterades av etablissemanget. Visserligen var två av mina sjuka hus-ärenden 

de första i landet som överklagats till Länsstyrelsen och Kammarrätten. Men 

båda dessa ärenden låg sedan fem år fortfarande i rättsmaskineriet i väntan på 

beslut.   

 

Bleka Myndigheter och bedrövligt SKTF 
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   På årets första dag träffade jag advokat Anders Broberg och berättade för 

honom om min kommande skrivelse till Yrkesinspektionen, eftersom jag tänkte 

anmäla vår arbetsplats som ett sjuka hus-problem. Anders undrade om det inte 

var dags att släpa fram Miljöförvaltningens alla lik ur garderoben och få JO att 

granska att förvaltningen lagt locket på. Det var inte enbart sjuka hus. Där fanns 

också höga radonhalter i bostadshus och rapporterna om gasspisarnas skadliga 

inverkan som undanhållits inför byggandet av Hammarby Sjöstad. En lockande 

tanke, att en gång för alla låta myndigheter och massmedia granska 

förvaltningen. Hittills hade jag smugit fram på tå.  

   För att visa att förvaltningen inte agerat i sjuka hus-ärenden måste jag ta fram 

utredningar där mina kollegor varit handläggare. Nu var jag ute på djupt vatten. 

Att gräva upp avslutade ärenden och granska dem skulle vara känsligt, inte 

minst för mig själv. Det var uppenbart att jag skulle bemötas av både 

aggressivitet och illvilja av mina chefer som administrerat bort ett 

folkhälsoproblem. 

   Risken att gå in i bergvägg efter bergvägg var stor eftersom chefernas mål 

fortfarande var att få bort mig från förvaltningen. De skulle förmodligen agera 

annorlunda mot tidigare. Det fanns fyra orsaker till avsked som jag måste vara 

observant på. Att anklagas för hot mot kollega, stöld, mobbning och 

arbetsvägran var direkta orsaker till avsked. Det var en anledning till varför jag 

vid konfliktens början gjorde till regel att alltid stänga dörren till mitt rum. När 

jag var på jobbet höll jag mig instängd i min cell. Där inne fanns ett lugn, där 

fann jag ro. Jag hade också skaffat mig ett nytt förhållningssätt som innebar att 

aldrig vara på tu man hand med någon chef.   

   Under åtta år hade jag sysslat med sjuka hus-frågor. Intresset för problemet var 

sprunget ur femton års arbete inom bostadsbyggande, som grovis, arbetsledare 

och snickare. Vissa byggmaterial gav utslag och eksem, andra var frätande och 

fordrade skyddsmask för att användas. Det var tydliga tecken på att de knappast 

var harmlösa och i sin förlängning även skadliga för de boende. 

   Tiderna hade förändrats. Under 60-talet existerade inte ordet miljö i samband 

med utsläpp och föroreningar från industrier. Det kanske var farsans kunskap 

om det skitiga och ohälsosamma arbete som han tidigare hade haft, som fick 

honom att vägleda mig inför valet av jobb: “Vad du än blir här i livet, bli inte 

rörmokare!”    

   Väl hemma efter en arbetsdag i lugnet och fridens tecken väntade ett brev från 

Yrkesinspektionen:     

BESLUT: “Yrkesinspektionen avslår skyddsombudets framställan om ingripande 

mot Stockholms stad, Miljöförvaltningen, med ett föreläggande eller förbud 

beträffande påstådd kränkande särbehandling av enskild tjänsteman vid 

Miljöförvaltningen.” 

   Jag läste igenom bakgrunden till beslut, motivering och hur man överklagade 

utan att orka bry mig om orden som sakta rann ut i tomma intet. Jag hade alltså 

inte varit utsatt för kränkande särbehandling! Vad var då kränkande 
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särbehandling? Jag kände mig nedslagen och ett stänk av vemod sänkte sig över 

min tillvaro.  

   En engelsman hörde av sig på telefon. Han hade läst i tidningen Arbetsmiljö 

om avstängningen och ville bidra med två tusen kronor till en eventuell process. 

Jag tackade nej till erbjudandet och berättade att jag anlitat en jurist att sköta den 

rättsliga delen av den fortsatta processen.  

   Jag ringde till juristen Ragnar Kristensson på Yrkesinspektionen för att begära 

alla handlingar som rörde mig. Han lovade att kopiera och skicka dem hem till 

mig, men visst material var hemligt och det skulle jag inte få ut. Det var Ragnar 

Kristenssons beslut och det var av omsorg om den som skickat skrivelsen. Det 

var verkligen upp och nervända världen. Här hade man varit utsatt för kränkande 

särbehandling genom åren och de som kränkt mig med hemliga brev skulle få 

göra det utan att jag fick veta vem och vad de yttrat. Ännu en gång var jag utsatt 

och den här gången skyddades angriparen av sekretess. Det tycktes mig som 

offret behandlades som bov och förtryckaren som utsatt.  

   Arbetsdagen började med att jag ringde till min nya ombudsman Kurt 

Blomqvist på SKTF. Han hade pratat med huvudskyddsombudet, Annika 

Lindmark, som inte förstått att hon skulle företräda arbetstagaren och inte 

arbetsledningen. Jag berättade att det enda sätt som hon kommunicerat med mig 

var genom en handskriven bön, som hon lagt på mitt skrivbord. Inte med ett ord 

berörde hon konflikten. Berättade vidare att Annika Lindmark uttalat sig 

negativt om mig i tidningen Arbetsmiljö. Jag frågade också vad SKTF hade 

tänkt göra åt den kränkande särbehandling som jag varit utsatt för under flera år:  

   – Facket har inga möjligheter att komma åt det, var Kurt Blomqvists 

kommentar. Han fortsatte att lägga ut texten och malde på. Jag kände hur han 

bara genom att prata fick mig att tystna.  

   Jag avbröt honom frankt och upprepade: 

   – ”Facket har ingen möjlighet att komma åt kränkningarna”. Vad ska man 

göra åt dem då? 

   Blomqvist höjde rösten på ett sätt som visade att han tyckte jag var oförskämd.  

Han uttryckte sig på ett sånt sätt att jag borde inse att jag skulle skärpa både mig 

och formuleringarna. I det läget höjde även jag rösten och berättade att jag bara 

läste upp vad han själv sagt: 

   – Jag skriver ner vad du säger och jag läste ordagrant vad du sa.  

   Han tystnade och jag kunde fortsätta. Jag berättade om förtal och lögner som 

jag utsatts för vilket innebar att det var omöjligt för mig att få ett nytt jobb. Vem 

anställde någon som chefen kastat ur sig sådana otidigheter mot. Jag var sårad in 

i själen och skulle få leva med anklagelserna om jag inte fick upprättelse. Efter 

en stund ändrade Blomqvist attityd och berättade om det skadestånd som skulle 

diskuteras med motparten. Han berättade att SKTF sökte nya möjligheter att 

komma vidare. Kjell Swahn skulle göra ett uttalande om sjuka hus och att han 

själv, eller Anders Broberg, skulle driva den arbetsrättsliga frågan. 

   – Kommer SKTF att betala för att han driver den frågan? undrade jag.  
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   – Vi söker nya spår att fortsätta, svarade Kurt Blomqvist. 

   Laddad med kampvilja tog jag nästa tjur vid hornen och ringde juristen Ragnar 

Kristensson på Yrkesinspektionen. Han berättade att Eva Berlin från tidningen 

Arbetsmiljö hade fått en del av materialet ur min akt, men att han ännu inte 

skickat något till mig. Det var 300 sidor och han visste inte om de skulle ta 

betalt för kopieringen. Jag frågade om Eva Berlin fått materialet, men fick inget 

svar.  

   Jag förklarade ännu en gång att jag ville ha allt material och fick åter veta att 

visst material var sekretessbelagt. Kunde jag få veta när det kom in och vem 

som skrivit vad, hur det kunde sekretessbeläggas och om beslutet kunde 

överklagas? Påpekade det märkliga att jag som drabbats inte skulle få ut de 

handlingar som berörde mig. Han berättade då att sekretesstämplingen var av 

hänsyn till min person.  

   Med kunskapen om hur maktens herrar agerade genom att inte svara på annat 

än rätt ställda frågor, försökte jag att leta mig fram genom labyrinterna för att få 

reda på om det fanns något mer som jag inte kände till och borde veta. Jag 

undrade om det fanns e-post, andra telefonsamtal, om politiker i 

Yrkesinspektionen hade framfört åsikter eller påståenden. Efter frågande och 

undrande stod det klart att någon utifrån hade tagit kontakt med någon i 

Yrkesinspektionens styrelse. Det fanns inte i handlingarna något namn och inte 

vad någon sagt. Jag undrade hur jag skulle få reda på det? Hur jag kunde 

överklaga att jag inte fick reda på det. Ragnar Kristensson svarade att det inte 

var något beslut taget. Han tyckte att jag i stället kunde komma till 

Yrkesinspektionen och se handlingarna.  

   Klockan nio var jag på Yrkesinspektionen för att ta del av mina handlingar. 

Sakta gick vi igenom bunt efter bunt. Vissa handlingar lades åt sidan, eftersom 

Kristensson inte visste om han kunde lämna ut dessa. Han skulle höra med sin 

kollega. Jag undrade om det inte var lite märkligt att jag inte kunde få se alla 

handlingar som berörde mig. Kristensson sa att jag inte varit utsatt för 

kränkande särbehandling. Det var en nyhet för mig. Beslutet tog ju inte upp den 

frågan utan bara att jag inte var utsatt för kränkande särbehandling för tillfället. 

Jag förklarade att jag ville ha allt material, eftersom beslut skulle tas av 

skyddsombuden kommande måndag om ett eventuellt överklagande till 

Arbetarskyddsstyrelsen. 

   Veckan efter hörde jag åter av mig till Kristensson som hade ”missuppfattat” 

och inte trodde att jag ville ha alla handlingar. Jag uttryckte min förvåning över 

hans korta komihåg och påpekade att en man med det yrket och den 

utbildningen inte “glömde” sådana viktiga saker. Hans röst var klart skärrad och 

han hackade sig fram likt en papperstugg, som fått i sig för stora bitar. 

   Faxade:  

   Till juristen Ragnar Kristensson, 4 feb kl 17.30.  

Ragnar, Vill påminna dig om vårt telefonsamtal kl 16 idag. Hoppas du inte 

glömt bort vad du lovat ännu en gång. 
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-  PM:et skulle faxas idag 

– Överklagningsbart beslut angående hemlig handling som du nekat mig, som 

inkommit från annan och som jag absolut inte skulle få se. Från vem är det? 

Vilket datum ?  

Leifk 

 

   När jag sedan gick igenom alla handlingar från Yrkesinspektionen inför 

SKTF:s överklagande av den kränkande särbehandlingen hittade jag också en 

maskinskriven tjänsteanteckning av juristen: 

   Jag blev uppringd av Leif Kåvestad den 4 februari, c:a 16.05-16.10. Han 

begärde att få ut de handlingar i ärendet som han inte tidigare erhållit. Han var 

ganska aggressiv och anklagande. Jag informerade om att jag måste samråda 

med min juristkollega och med min chef innan de aktuella handlingarna kunde 

lämnas ut, men att jag preliminärt bedömde att pm: et från samtalet med Annica 

Gidlund-Darin kunde lämnas ut. Jag utlovade att denna handling skulle faxas ut 

redan samma dag. Jag angav samtidigt att det fanns handlingar som jag 

preliminärt bedömde inte kunde lämnas ut. Jag utlovade en i vanlig ordning 

snabb hantering av ärendet liksom ett formellt beslut med 

överklagandeanvisning skulle meddelas i det fall det blev ett negativt beslut. Jag 

sökte Hans Holgersson, Håkan Edén, Ella Andsten och Lennart Adern efter vårt 

samtal Alla dessa var inte på kontoret. Hans, Håkan och Ella var på 

Arbetarskyddsstyrelsen. Jag sökte Hans och Ella på Mobiltelefonen utan 

kontakt. Jag pratade in ett telefonmeddelande till både Hans och Ella. Jag sökte 

Kåvestad på telefon, men fick ingen kontakt. Deras växel kunde inte lämna 

besked till honom eftersom de skulle stänga. Efter samråd med Siv Brask sände 

jag ett fax till Kåvestad. 

R.Kristensson. 98-02-04 

 

   Det osade av efterkonstruktion om tjänsteanteckningen, för han hade tydligen 

fått kalla fötter efter alla brutna löften och passade istället på att framställa mig 

som aggressiv och anklagande. Löften gällde tydligen inte för jurister och när 

jag andades om att Kristensson givit sitt ord att skicka mig begärda handlingar 

ansågs jag självklart som både anklagande och aggressiv.  

   Huvudskyddsombudet Annika Lindmark hade tidigare sagt att hon inte tänkt 

överklaga Yrkesinspektionens beslut angående kränkande särbehandling. I detta 

läge hade jag anlitat juristen Anders Broberg som skrivit ett överklagande som 

jag överlämnat till skyddsombuden. Efter påtryckningar från de flesta av 

skyddsombuden på arbetsplatsen skickade Annika Lindmark in ett överklagande 

till Arbetarskyddsstyrelsen. I överklagandet hade Annika Lindmark tagit parti 

för arbetsgivarens synpunkter och förhållningssätt. Mig hade hon inte pratat 

med. Med detta överklagande, som kunde ses som en partsinlaga från mina 

chefer, insåg jag att någon framgång hos Arbetarskyddsstyrelsen inte var att 

räkna med. 
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   Vid möte med fackets jurist Anders Hult samt ombudsmännen Kjell Swahn 

och Kurt Blomqvist tog jag med mig Anders Broberg. Anders Hult var tunn och 

det framgick tydligt att han inte tänkt lägga två strån i kors för en enstaka SKTF-

medlem. Att SKTF var en förhandlingsorganisation stod klart. Förhandla gick 

bra, men när förhandlingarna hamnade i stå var SKTF inte villiga att ta upp det 

till en rättslig process. 

   Efter mötet träffade jag SKTF:s förbundsordförande Inger Efraimsson. Hon 

ville veta lite mer om hur jag såg på den konflikt som jag hamnat i. Hon sade sig 

ha följt mitt ärende på nära håll och var mycket intresserad, men hon visste inte 

vad hon kunde göra för att lyfta frågan. Hon pratade om att göra något, men 

kunde inte lova något. Den viktigaste informationen jag fick var ändå att hon var 

politiskt tillsatt och att hon var socialdemokrat. Dessa figurer var jag allt för väl 

bekant med och deras sätt att se på demokratiska frågor.  

   Någon hade återigen varit och rotat i mina lådor efter arbetstidens slut. Jag 

berättade det för Lasse Iisakka och Annica Gidlund, som en information för att 

se vad som hände. Inget hände. Visserligen hade Leif Herlitz semester, men han 

hade varit på arbetsplatsen och berättade för några kollegor att han sett en fot i 

korridoren samma kväll som någon varit inne på mitt rum. Dessutom hade två 

“hemliga” skrivelser inkommit till skyddsombuden, vilka skickats vidare till 

facket och arbetsledningen för att sedan bli offentliga. Innehållet handlade åter 

om mig. Det var Carl-Johan Bernelid och Annika Lindmark som hade varit i 

farten igen. Jag blev varken upphetsad eller förvånad längre. Det var dessa tre 

personer på avdelningen som var aktiva och de satte sina fotspår i den pågående 

processen. 

   Tidningen Arbetsmiljö hade i tre följande nummer följt fallet Kåvestad och 

Karin Jonsson hade tagit bladet från munnen. Det såg ut att bli en följetong.  

   Inger Efraimsson lät vän och deltagande när jag ringde henne, men skulle hon 

göra något för mig? Min mentala förberedelse för att sparkas ut från 

Miljöförvaltningen hade påbörjats. Hur jag än agerade och hur det än 

planerades, så var det svårt att veta vilken väg och i vilken riktning jag skulle 

knuffas. 

   TV-nyheterna visade bilder från det helt nyinvigda Astrid Lindgren-sjukhuset 

där läkare och sjuksköterskor berättade om sina hälsobesvär. Studioreportern 

hänvisade till byggjobbare han talat med, som förklarat att tidspressen och 

invigningsdatumet inneburit att golvmattorna lagts på för fuktiga betonggolv, 

redan dagen efter flytspackling. Hälsobesvär i dessa lägen var legio. Ingen som 

jobbat med sjuka hus höjde på ögonbrynen utan konstaterade iskallt; ännu ett 

fiasko för det moderna byggandet efter den ryska modellen.  

   I detta läge föredrogs den amerikanska modellen. Om sjuka hus byggdes i 

Staterna visste byggherren att han kunde stämmas på alla miljoner han tjänat på 

sitt tidigare byggande med risk för att hamna på bar backe på grund av att de 

boende dragit på sig astma och allergiska besvär. Den ryska modellen med 

betongbyggen, produktivitet och femårsplaner tog inte hänsyn till den lilla 
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människan. Framstegen skulle visas upp. Potemkin-kulisserna skulle blänka. 

Vem brydde sig om dem som befann sig i skuggan bakom fasaderna.  

   Det märkliga var att de som agerade efter den ryska modellen var 

kapitalisterna, som här i Sverige hade möjligheten att klara sig eftersom 

lagstiftningen inte var av samma kaliber som den amerikanska.  

   Jag funderade över vart alla undersökande journalister tagit vägen nu när det 

var som mörkast. Emellanåt var det tungt och upplevelsen av att vara helt solo 

var frustrerande. Hur länge till var jag tvungen att vänta? Hur många gånger 

skulle jag behöva agera som whistle blower och informera journalister om de 

bakomliggande orsakerna till det sjuka byggandet. Sjuka hus hade byggts under 

tjugo år och fler skulle byggas efter det gamla receptet. 

   I början av femtiotalet kom de första varningarna i dagspressen om att Blå 

Lättbetong var radioaktivt och gav cancer. Det var den tidens byggmaterial och 

åtskilliga var de egna hem som murades med denna produkt. Att den skulle vara 

farlig tillbakavisades av forskare och andra välbetalda “lobbare”, som påstod att 

det inte fanns någon forskning som visade på sambandet mellan cancer och blå 

lättbetong. Och visst var det sant. Ingen hade varit intresserad att stötta den 

typen av forskning. Det skulle dröja 25 år innan den Blå Lättbetongen försvann 

från marknaden, men än i denna dag har Myndigheten inte ställt några krav på 

de kommunala fastighetsägarna att åtgärda kända problem, än mindre uppmanat 

dem att göra mätningar i hus av Blå Lättbetong.   

   Historien upprepade sig. Visst kunde det antas att alla de kemikalier som fanns 

i inomhusluften kunde ge allt från reproduktionsstörningar och dödsfall till 

livslånga hälsobesvär. Men vem sökte och fick pengar för att forska fram dessa 

resultat? Risken att hamna utanför forskarvärlden och etablissemanget var 

överhängande.  

   Minnet av dem som ändå försökt växte sig allt starkare. Två professorer och 

forskare, Banhidi och Albertsson, hade kommit fram till att det kaseinhaltiga 

flytspacklet var orsaken till hälsobesvären i de hus som byggdes under åren  

1977-84. Efter den upptäckten bytte Albertsson inriktning på sin forskning 

medan Banhidi envist fortsatte. Så gick det som det gick. Banhidi erbjöds stora 

summor pengar för att forska på andra byggmaterial. Han tackade dock nej till 

erbjudandet, förföljdes och hotades av maffian där man bland annat försökte 

preja honom av vägen med bil. Han terroriserades, fick hjärtbesvär och 

flytspackeleländet tystades ytterligare ett par decennier. Ytterligare 

bostadsområden blev ryska exempel på framgången hos byggindustrin. Utifrån 

den kunskapen var det kanske lite övermodigt att tro att det skulle hända något 

inom det svenska byggandet de närmaste tjugo åren.   

   Miljöförvaltningens två senaste undersökningar visade att både daghemsbarn, 

personal och boende i Södra Station hade en överfrekvens av hälsobesvär 

jämfört med andra bostadsområden. Detta hade jag konstaterat redan för fem år 

sedan, men inte givits utrymme att undersöka vidare. När cheferna då blev varse 
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problemet tog de genast över kontakterna och möten med de kommunala 

bostadsföretagen.  

   Nu fick jag åter vistas utanför huset, tala i telefon och utföra inspektioner i de 

cancerframkallande husen av Blå Lättbetong. Det tog mig bara några månader 

att inse, att även här hade locket lagts på. Några krav på radonmätningar ställdes 

inte på de stora fastighetsägarna.  

   Jag berättade för min ombudsman att läget var lika allvarligt med radon som 

med sjuka hus, men att jag i detta läge inte tänkte utsätta mig för att offentligt 

avrättas ännu en gång av mina chefer. Något hade jag lärt mig av tidigare 

misstag. Jag tänkte inte tala högt om de höga radonhalterna som uppmätts i 

Svenska Bostäders sjuka hus-område i Enskededalen och som sedan gömts i 

svarta pärmar. När jag tidigare påpekat att de daghem som sanerats i Dalen 

fortfarande var sjuka hade jag fråntagits mina arbetsuppgifter. Som läget var 

enligt förvaltningschefernas åsikt, så fanns det inga problem med vare sig sjuka 

hus eller radon i de kommunala bostäderna.  

   Det var bra att ha ett arbete, även om munnen tejpats, händerna bakbundits och 

ena benet försetts med en fotboja så att promenadradien begränsade rörligheten 

till tjänsterummet. Hur jag än skrek så var effekten endast den, att nya och 

enklare arbetsuppgifter väntade mig.  

   Min ombudsman Kurt Blomqvist ringde till jobbet och bjöd in mig till ett 

möte på SKTF. Jag var fri att ta med mig min jurist. Mitt ärende skulle tas upp 

för en resumé och en sista gång före avslut. Det var fyra punkter som skulle tas 

upp. Förra förbundsjuristen, Birgitta Lind, hade fått i uppdrag att utreda om det 

varit skiljande från tjänst att sätta mig i husarrest i sexton månader.  

   Den andra frågan var om förvaltningens agerande inneburit stadigvarande 

förflyttning från tjänst. Där hade juristen tittat på gamla AD-domar och funnit 

att det var utsiktslöst att driva den frågan vidare.    

   Den tredje punkten på hans dagordning var en omprövning av JO-anmälan där 

jag belagts med munkavle. Som grund till omprövningen ansågs att JO inte 

beaktat den inkomna skrivelsens alla sju sidor.  

   För det fjärde var det så att den centrala tvisten som skulle hållas, nu i stället 

skulle avslutas formellt. Blomqvist hade tidigare begärt 60.000 kronor i 

skadestånd för både SKTF och mig personligen, då man ansåg det vara en rimlig 

summa för det som jag utsatts för. Hela frågan syntes allt mer absurd. SKTF 

stod inför att avsluta förhandlingarna utan kamp. Nu hade jag blivit kallad till 

information om att fackets agerande inneburit varken upprättelse eller plåster på 

såren.  

   Hur skulle jag hjälpa mig själv i denna känsla av ensamhet? Jag ville bara fly. 

Jag bet ihop och cyklade hemöver i en isande aprileftermiddag där solen sakta 

sjönk.  Kunde brännvin döva denna själ, var tanken när ICA bjöd på smakprov 

av både sill och tjälknöl. Jag stoppade i mig utan att smaka. På systembolaget 

spräcktes rutinhandlandet med en överdos starköl. Väl hemma skruvades 

Leonard Cohen upp så högt som möjligheten tillät och den ljudliga effekten 
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blåste rent i hjärnvindlingarna: “Everybody knows that the good guys lost, 

everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich.” 

Cohen var verkligen ett själsligt lyft.  

   Jag sprättade dagens post som var från Inga på GE Capital, som erbjöd mig att 

låna 90.000 kronor utan säkerhet. Efter öl med paté tog jag till det gamla knepet 

att gå till sängs för att sova bort både sorg och ångest, men lyckades inte. Nu var 

det bara att invänta morgondagen. Kvar fanns tomheten och tröttheten. 

   Kurt Blomqvist, Anders Hult, min jurist Anders Broberg och jag träffades på 

SKTF. Blomqvist var tvungen att gå för att avsluta ett arbete inför den 

stundande påskhelgen. Anders Broberg förklarade att jag ur juridiskt perspektiv 

både var “skild från min tjänst” och “stadigvarande förflyttad” och numera 

arbetade med radon. På hälsoskyddsavdelningen fanns en radongrupp som var 

helt isolerad från den övriga verksamheten. Radongruppen hade sina egna möten 

som protokollfördes, liksom sjuka hus-gruppen var isolerad från de övriga med 

egna möten och protokoll. Den insikten gick långsamt upp för Anders Hult, som 

blev allt mer stressad. Hult fick än en gång stå till svars för att han som jurist 

inte ställt de rätta frågorna.  

   Anders Broberg hade visat att det fanns tillräckliga och fullgoda skäl att driva 

frågan i AD. I mycket inlindade formuleringar förklarade Broberg dessutom att 

om inte SKTF avsåg att stå upp för sin medlem fanns andra vägar att gå. Anders 

Hult var tagen av stundens allvar och det fanns inte så mycket mer att diskutera, 

men han lovade att höra av sig inom en snar framtid. 

   På väg hem frågade jag Anders Broberg om Anders Hult förstått innebörden i 

hans väl inlindade formuleringar. Jag var själv inte riktigt säker på vad han 

menat. Men Anders Broberg lugnade mig med orden:  

   – Du kan vara helt lugn över att han förstått. Han kommer att svettas en hel del 

under påsken. Han är mycket medveten om, att om han inte driver ärendet till 

Arbetsdomstolen så kommer vi att stämma SKTF för att de inte tillvaratar sina 

medlemmars intressen. Det kan innebära att hans karriär är över innan den ens 

har börjat.   

   Påsken passerade och en inbjudan kom till nytt möte med SKTF. Inte heller 

denna dag var min ombudsman Kurt Blomqvist med. Han hade tydligen helt 

kopplats bort. Istället hade Birgitta Lind, den gamla SKTF-juristen bjudits in. 

Anders Hult förklarade att SKTF nu bestämt sig för att driva ärendet vidare till 

Arbetsdomstolen och att arbetet överlåtits på Birgitta Lind. Orsaken var att 

SKTF-juristerna hade tillräckligt med jobb. Självklart fanns där också en annan 

aspekt. Om SKTF:s jurist inte stod för ärendet, så kunde de naturligtvis inte 

heller läggas till last om det skulle gå dåligt. Och gick det bra kunde SKTF visa 

på att man ansträngt sig till det yttersta i ärendet och anlitat en före detta 

förbundsjurist. 

   Efter det att Birgitta Lind lämnat mötet diskuterade Anders Hult, Anders 

Broberg och jag SKTF:s skrivelse till JO om huruvida munkavle hade lagts på 

mig. Anders Hult hade tagit fram ett förslag till omprövning av tidigare JO-
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anmälan. Jag föreslog att en helt ny anmälan skulle göras. Det skulle se illa ut 

om JO hade en avvikande åsikt mot tidigare då inget nytt i ärendet hade tillförts. 

Att hålla ihop, kollegor emellan, kunde vara starkare än att rättvisan skulle ha 

sin gång. Med en omformulerad och utvecklad anmälan från en jurist skulle inte 

JO ställas till svars för sin tidigare felbedömning då en privatperson anmält 

samma munkavle.  

   Efter en tids försök fick jag kontakt med Anders Hult och tog återigen upp 

min idé med en ny anmälan till JO i stället för att överklaga tidigare beslut. 

Anders Hult ställde sig nu oförstående till idén och menade att detta var en nyhet 

för honom. Vad höll han på med? Jag frågade varför min önskan var så 

besvärande för honom.  

   – Jag har antecknat dina önskemål och skall diskutera dem, svarade Hult. 

   Jag förundrades över Hults attityd. Hade han inte beslutanderätt i denna fråga?    

   Det var tätt på given. Det blev ännu ett möte på SKTF med Birgitta Lind, 

Anders Hult och Anders Broberg. Mötet blev kort. Birgitta Lind ställde lite 

frågor efter det att hon tagit över ärendet från Anders Hult. Hon bad mig ta fram 

lite olika handlingar som rörde bland annat anställningen och frågade hur jag såg 

på den rättsliga processen. Om frågan skulle drivas utifrån att jag fått “avsked 

från mitt arbete med sjuka hus” hade hon bara två veckor på sig efter att 

förhandlingarna avslutats. Om frågan “om jag stadigvarande förflyttats från 

tjänst” var det två till tre månaders tid för att lämna in stämningsansökan.  

   Att jag sparkats från min tjänst ansåg jag som kristallklart och orsaken var att 

jag hittat för många sjuka hus som måste saneras. Detta faktum hade blivit en 

belastning för både kommunala bostadsföretag och förvaltningschefen som 

måste gå i clinch med sina partikollegor.  

   Genom åren hade jag hela tiden haft som mål att få mitt jobb tillbaka. Det var 

en fråga om rätt och fel, om en tjänsteman fick behandlas med trakasserier och 

terror. Om detta sedan kunde bevisas vara ett brott genom den lagstiftning som 

fanns, det var en annan fråga. Visserligen fanns Arbetarskyddsstyrelsens 

föreskrifter, AFS 1993:17, “kränkande  särbehandling i arbetslivet”, men tyvärr 

var det inte en lag. Ur den aspekten var kanske inget brott begånget av 

arbetsgivaren. Kanske var det chefens privilegium att efter behov och behag 

förödmjuka och förnedra en underordnad. Alla dessa detaljer och påföljder 

kanske inte var AD: s uppgift att ta ställning till?   

   Min syn på juridiken och lagstiftningen hade under de senaste månaderna 

förändrats radikalt genom att Anders Broberg visat mig att juridiken inte alltid 

följde vad det sunda förnuftet såg som rätt eller fel. En sak kunde vara fel utan 

att för den delen vara olaglig. Att Karin Jonson sagt att jag var polisanmäld till 

politikerna i Nämnden var inte brottsligt, det var bara oetiskt. Detta var kanske 

det stora problemet i gemen för den politiska kåren, att de hade lärt sig att ljuga 

eftersom det inte var en brottslig handling. 

   I samband med att arbetsledningen och administrationen fick reda på att det 

hela skulle drivas till AD skulle atmosfären bli lätt frostig på arbetsplatsen, 
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förklarade Birgitta Lind. Det var hennes erfarenhet från tidigare ärenden. Jag sa 

att jag var förberedd på vad som komma skulle och att jag redan var bekant med 

olika former av obehag och provokationer. 

   Birgitta Lind lämnade oss och vi började diskutera den JO-anmälan som SKTF 

skulle göra. Anders Broberg ifrågasattes SKTF:s slappa förhållningssätt och 

ointresse för möjligheten att driva denna fråga, som var en hjärtefråga för 

förbundsordföranden Inger Efraimsson. När Anders Broberg dessutom undrade 

om Anders Hult måste be förbundsordföranden eller styrelsen om lov för vad 

han fick göra i sitt arbete, ja, då höll Hult på att explodera, men efter en stund 

intog han en ny och acceptabel attityd och menade att denna JO-anmälan kanske 

skulle bli lika omfattande och tidskrävande som ärendet som skulle upp i AD. Vi 

skildes i ett samförstånd som jag såg som gott, inga hard feelings från något håll 

och var det så, att där fanns en tagg från hans sida, så doldes den väl. 

   Jag tackade Anders Broberg efter mötet. Jag skulle aldrig i livet ha kommit 

någon vart med de här frågorna utan hans stöd. 

   Strax före midnatt efter bara en timmes nattsömn vaknade jag. Kanske var det 

drömmen att färdas nedströms i en ranglig kanot som fick mig att vakna. Min 

följeslagare var en krokodil som simmade strax under vattenytan. Den syntes 

ständigt i flodens djup för att emellanåt stryka strax under kanoten. Ett slag med 

stjärten och den skulle välta kanoten, likväl som den med sina stora käftar lätt 

skulle ta kanoten på tvären. Att stoppa ner handen i vattenytan var rena rama 

döden.  

   Efter arbetstidens slut hörde en klagande hyresgäst av sig. Han var bedrövad 

över att Skanskas områdeschef inte ville sanera hans lägenhet efter konsulten 

BARAB: s råd. Något senare ringde ännu en hyresgäst och var lika förtvivlad 

över Stockholmshems så kallade ekologiska boende. Hela familjen hade 

hälsobesvär och sonen hade fått astma sedan de flyttat till bostaden. Jag 

funderade återigen över min egen situation. Så här kunde jag knappast hålla på i 

tid och evighet, där hyresgästerna ringde hem till mig för att få hjälp och 

rådgivning om mätningar och undersökningar. Orsaken var uppenbar. Varken 

Miljöförvaltningen eller Hyresgästföreningen skötte sitt arbete med att hjälpa de 

klagande hyresgästerna. Som inspektör kunde jag inte bjuda på goda råd som 

att; “hoppa av Hyresgästföreningen och lägg slantarna på en kunnig advokat i 

stället”. Problemet var att det bara fanns ett fåtal advokater som behärskade 

detta delikata problem. 

   Var det dags att kliva av och satsa på ett sidospår? Några artiklar som jag 

skrivit och som publicerats hade visserligen röjt viss uppmärksamhet, men efter 

några dagar skulle allt vara tillbaka i gamla hjulspår. Efter några års bortovaro 

från sjuka hus hade jag dessutom vissa kunskapsluckor. Hur länge skulle jag 

kunna hänga med?  

   Att stämma Miljöförvaltningen till Arbetsdomstolen för omprövning av den 

tidigare munkavlen skulle knappast försätta mig i en bättre förhandlingssits om 

att få mitt gamla jobb tillbaka. Var tiden inne att klippa banden med det gamla 
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jobbet, blicka framåt och ta itu med min bok som ett projekt? Framför mig låg 

minst ett par års skrivande på barnlediga kvällar och helger. Kanske var en bok 

möjligheten att visa på den kommunala korruptionen och byggbranschens makt 

över politikerna.  

   En gång trodde jag i min enfald, att om politikerna i Nämnden fick reda på 

eländets omfattning i bostadsområdet Dalen, i Ringens köpcentrum på Söder, i 

bostadsområdet Snösätra, på alla servicehusen, på alla daghemmen i Södra 

Station, då skulle det hända något. I helvete heller! Så här i efterhand kunde jag 

skratta åt min egen godtrogenhet.  

   I ett brev till Inger Efraimsson på SKTF berättade jag att juristen Anders Hult 

ändrat inställning efter att ha träffat min jurist Anders Broberg och nu ansåg att 

det fanns mycket goda skäl att driva mitt ärende till AD. Utifrån detta 

händelseförlopp var det min önskan att SKTF också betalade Anders Brobergs 

omkostnader på 20.000 kronor. Jag ringde Anders Hult som hade tänkt skriva 

och berätta att SKTF beslutat att stå för den kostnaden. Berättade att jag funderat 

över hans formuleringar i omprövandet av JO-ärendet. Han lät inte särskilt 

uppmuntrad över att jag inte hade släppt det och fick intrycket att han idag var 

ointresserad av hela historien. Jag frågade vidare om SKTF:s intresse att ta över 

Annika Lindmarks talerätt och om hon kunde tvingas släppa den ifrån sig genom 

sitt uttalande i tidningen Arbetsmiljö. Det gällde för mig att ligga på i den här 

frågan, eftersom Arbetarskyddsstyrelsen skulle ta beslut om kränkande 

särbehandling i augusti.      

   Jag berättade nyheten för Anders Broberg att SKTF skulle betala hans räkning. 

Det innebar att jag slapp låna pengar av banken. Den som är satt i skuld är inte 

fri, som statsministern Persson sa. Det var kloka ord. Anders Broberg och jag 

diskuterade Anders Hults syn på lagstiftningen, där han hela tiden såg 

svårigheterna. Han kunde inte tänka sig att driva ett ärende om han inte var helt 

övertygad om att vinna. Men det kunde knappast vara fackföreningsrörelsens 

grundprincip att alla ärenden måste vinnas!   

   Med anledning av fackets ovilja eller rädsla för att ge sig ut på osäker mark 

kom jag att tänka på när farsan och jag hoppade av tåget i obygden mellan två 

stationer i Thailand. Vi liftade på lastbilsflak med grodfångare och 

hönsuppfödare till den stad som på grund av sin kriminalitet var känd som “lilla 

Chicago”. Det tyckte farsan var den häftigaste delen av vår månadsresa i Asien 

och det tyckte nog jag också. Det välplanerade var sällan det häftiga och det var 

min ledstjärna att unna mig möjligheten att gå vilse i tillvaron nån gång. Det 

kunde bli lätt enformigt och händelsefattigt att ständigt vandra trampade stigar. 

Stigarna fick man söka när man kände sig vilsen. 

   Miljöförvaltningen hade sina egna regler för arbetsmiljön med skriftliga 

rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering. Där framgick det att 

medarbetarsamtal skulle hållas en gång per år och att rehabiliteringsutredning 

görs efter 4 veckors sjukskrivning. 
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   Efter lång och trogen tjänst var det dags för ett Personligt Utvecklingssamtal 

med byråchefen Lasse. PU-samtal, eller medarbetarsamtal, skulle hållas årligen, 

men enligt Lasse hade vi aldrig tidigare haft något sådant trots att han varit min 

chef under fem år. Samtalet höll sig på en hyfsad nivå efter ett standardiserat 

formulär. Efter att det gåtts igenom tog jag upp lönefrågan: 

   – Kommer jag att lönediskrimineras även i fortsättningen? 

   – Jag tror inte det, blev Lasses svar.  

   Ett och ett halvt år hade jag jobbat med radon. Lasse Iisakka var nöjd med mitt 

arbete och vågade sig på att säga: 

  – Det har gått mycket bättre än vad jag hade förväntat mig.  

   Även om jag från början ansåg att det var ett skitjobb hade jag försökt att göra 

det bästa av situationen. Det är svårt att bara sitta av tiden där man placerats.  

   Vi stod inför stora förändringar vad det gällde vårt arbete. Hälsoskyddslagen 

skulle nästkommande år ersättas med Miljöbalken. Jag hade tidigare begärt att få 

gå samma utbildning som mina kollegor, men nekats detta. Vid samtalet med 

Lasse påpekades att jag som enda person på förvaltningen hade skrivit en 

insändare om den kommande Miljöbalken. Jag hade också erfarenhet som lärare 

och såg det därför som märkligt att jag inte skulle få vara en av dem som fick gå 

utbildningen. Utifrån mitt sätt att se det hela tog jag det som ytterligare ett sätt 

att kränka mig som person och bad Lasse att ytterligare undersöka 

möjligheterna. Han lovade att höra sig för med Ulla och på måndagsmorgonen 

fann jag ännu en gul lapp på mitt bord: 

 Leif, Miljöbalksutbildningen.  

Förvaltningen ser dig inte lämplig. Det handlar bl a om förvaltningens bild utåt 

och förtroende. Hoppas du förstår.  

Hälsn fr LASSE 

    Visst förstod jag och visst var det bra att få det bekräftat: Kriget pågick och 

någon fredsuppgörelse var inte i sikte.      

   Kunskap om att tillämpa den nya lagstiftningen hörde arbetet till, men det var 

fortfarande så att mitt arbete med radon skulle hållas tillbaka och jag skulle inte 

ges tillfälle att visa upp några färdigheter i mitt myndighetsarbete. Syftet var 

fortfarande att hålla mig utanför både kunskapen och gemenskapen. Utan dessa 

två grundstenar var mitt arbete inte mycket värt. 

   Efter min tid med radonarbete kunde jag konstatera att det var väsensskilda 

arbetsuppgifter jämfört med sjuka hus. Radon var ett statiskt arbete där 

initiativförmåga och kreativiteten med utåtriktad verksamhet och sociala 

kontakter var begränsad. Ingen ny forskning att ta del av. Inga borgarråd hörde 

av sig för att informeras som vid sjuka hus. Erbjudande från Länsstyrelsen och 

Kemikalieinspektionen om att hålla föredrag med tillhörande paneldebatter 

uteblev också. 

   Tre år hade gått sedan jag blev av med jobbet. Om några månader skulle 

Arbetarskyddsstyrelsen ta beslut om jag varit utsatt för kränkande särbehandling 

av mina chefer. I början av nästa år skulle AD ta beslut i frågan om jag blivit 
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sparkad från mina arbetsuppgifter. Det var skönt att få vila tills dess. Vilan i sig 

var läkande och jag förlikade mig allt mer med tanken att denna process skulle 

gå maktens väg. Det hade tidigare varit smärtsamt att förnedras och trakasseras, 

men ju mer tid man fick att bearbeta detta, desto fler alternativa livsfilosofier 

öppnade sig.  

   Att ha ett arbete var bättre än att vara arbetslös. Arbetet stärkte identiteten. I 

detta sammanhang var det inte så stor idé att hetsa upp sig över att vara 

lönediskriminerad. Lönen var ett uttryck av gillande från chefens sida och inte 

ett mått på kompetens.  

   Emellanåt lämnades myndigheten för en lunch på stan. Denna gång blev det 

en vegetarisk måltid med Ulf Mohlander, han som en gång tipsade mig om 

jobbet på Miljöförvaltningen. Han sa att jag förändrats under senaste åren och 

blivit lugnare. Det kunde jag tacka terapeuten för.  

   Senaste månaden hade emellertid hjärtat åter gjort sig påmint. Trycket över 

bröstet var starkare, så jag hade inte ens tagit den efterlängtade cykelturen. 

Berättade för sekreteraren Britt-Marie att jag mådde dåligt. Gick hem från jobbet 

för att gå ner i varv och sov middag ett par timmar. Vaknade med ont i hjärtat. 

Gick åter till doktorn. EKG var OK, men blodtrycket högt.  

   Av någon oförklarlig anledning tittade jag in i skafferiet, denna bortglömda 

vrå i tillvaron, och konstaterade att ingen sett om detta köksutrymme sedan 

skilsmässan för två år sedan. Det mesta visade sig vara gammalt och “bäst före”-

datum var för länge sedan passerat. Vetemjöl, vetegroddar, kakao, ströbröd, kex 

och bakpulver städades ut från skafferiet. Städandet och fejandet bådade om nya 

tider. Något höll på att hända och som åskådare till den egna aktiviteten undrade 

jag vad som stod för dörren.  

   Åter i arbete efter två veckors sjukskrivning. Ulla Larsson stannade till i 

dörröppningen och undrade: 

   – Har du haft influensa? 

   – Nej, jag har bara varit sjuk, blev det korta svaret. Att återigen ta upp den 

dåliga arbetsmiljön var det knappast läge för.  

   – Har du fyra veckors semester, undrade Ulla. 

   – Ja, från och med måndag. 

Så många frågor och så mycket undrande över min person hade inte ställts på 

fyra år. Var det något på gång i huset? Varför denna översvallande hjärtlighet? 

Lasse tittade in på rummet och tog upp min sjukskrivning förra månaden som 

jag beskrivit som arbetsskada. Han undrade om det var något som jag ville 

berätta? Hade det något att göra med mitt nuvarande arbete? Jag förklarade att 

det var den tidigare konflikten, som ännu inte var löst. Han frågade också om jag 

var intresserad av den psykodynamiska kursen i personlighetsutveckling. Visst 

var jag intresserad, men en sådan kurs krävde att jaget var i god balans. Det 

kanske kunde vara något för våren då tvisten med arbetsgivaren förhoppningsvis 

skulle vara löst i Arbetsdomstolen. Det var första gången någon i förvaltningens 
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ledning frågade mig om orsaken till sjukskrivningarna på fyra år. Vad var på 

gång? 

   Bomässan på Nybodahöjden led mot sitt slut och på arbetsplatsmötet nämndes 

att byråchefen Ulla Palmquist bokat 15 platser med visning för intresserade. Jag 

anmälde mitt intresse direkt, men fick veta att platserna var vikta för dem som 

jobbade med de frågorna. På avdelningen fanns bara en person som arbetade 

med frågor gällande ombyggnad. Ulla Palmquist hade återigen blivit tagen på 

sängen och i svaret fanns ingen relevans för att neka mig möjligheten att gå med 

på visningen av det ombyggda bostadsområdet. Det var hennes bidrag till att 

åter ställa mig i skamvrån och utanför gemenskapen med mina arbetskamrater 

på avdelningen. Ett ombyggt bostadsområde, vad hade det med 

hälsoskyddsarbete att göra. Ulla Palmquist förklarade att jag kunde tala med min 

byråchef om att gå dit på egen hand.    

   Dan därpå gick jag dit på egen hand och tittade runt i de arkitektritade 

bostäderna där inredningen av lägenheterna visade sig vara det mest intressanta.  

   I brev till Anders Hult uttalade jag min förväntan att en juridiskt skolad person 

skulle företräda mig vad det gällde den kränkande särbehandlingen. Mitt krav 

var fackets stöd vid en eventuell överklagan om det kommande beslutet från 

Arbetarskyddsstyrelsen var negativt.  

   I svarsbrevet berättade SKTF:s jurist Anders Hult att han inte tänkte arbeta 

med mitt ärende vad det gällde ett eventuellt överklagande av ASS beslut. Det 

skulle handläggas av den ombudsman som varit inkopplad på mitt ärende för tre 

år sedan. Allt detta dribblande med tre olika ombudsmän på facket kändes 

frustrerande och jag undrade över SKTF-ledningens policy att skicka ner mitt 

ärende så långt som möjligt från den juridiska kompetensen.  

   Återigen skulle Poppen hålla i den kränkande särbehandlingen. Omfattningen 

av problemet hade tilltagit men delegerats nedåt i hierarkin. Helt plötsligt skulle 

en ombudsman agera jurist i ett ärende där juridisk kunskap var en 

nödvändighet. Detta var ett helt nytt arbetsområde för honom och vad jag 

förstod av situationen var SKTF-ledningen inte villig att befatta sig med 

problemet. Jag fick åter kröka rygg för överheten, som i detta fall var den egna 

fackliga organisationen. Jag snackade med Poppen som åtog sig att jobba med 

följande uppgifter:   

   * Han lovade att ringa Annika Lindmark för att få en fullmakt från henne att 

företräda mig vad gällde ett eventuellt överklagandet av Arbetarskyddsstyrelsen 

beslut angående kränkande särbehandling. 

   * Han lovade att ta fram rättsfall om kränkande särbehandling som behandlats 

av Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen, för att genom dem skaffa 

kunskap om hur myndigheterna agerat i denna fråga. 

   * Han lovade att kontakta Försäkringskassan angående min anmälan om 

arbetsskada för ett år sedan. 

   Jobbade över för att ordna med några papper. Strax före hemgång dök 

psykopaten upp i korridoren. Samtidigt som jag upptäckte honom ändrade han 
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färdriktning. Jag fick en obehaglig känsla av att han var på väg mot mitt rum, så 

här efter arbetstidens slut. Det hade ju hänt ett antal gånger att någon varit där 

och rotat bland papper och i lådor. Efter vad? Den obehagliga känslan fick mig 

att duka skrivbordet och registrera läget.  

   På morgonen nästa dag konstaterade jag snabbt att någon hade varit inne på 

mitt rum och letat i högar av papper och i lådorna. Känslan dagen före att någon 

tänkte snoka på mitt rum stämde.  

   Jag tog kontakt med Lasse Iisakka direkt på morgonen för att höra om han 

varit inne på mitt rum. Det hade han inte. Mina enda två arbetskamrater, som 

också arbetade med radon, hade inte heller varit inne på mitt rum. Vem hade 

varit där? Det måste alltså vara “någon”. Tänk att någon orkade springa på mitt 

rum. Tänk om någon skulle upptäckas?    

   Någonting var under förändring. Ulla Larsson sökte uppenbarligen kontakt. 

För första gången någonsin satte hon sig inte i högsätet i samlingsrummet 

Wasahallen vid fredagsfikat utan vid den andra ändan där jag hade valt ett eget 

hörn. Samma sak hade hänt nere vid fikabordet härom dagen då hon valde att 

sitta vid samma bord som jag efter att konsekvent valt bort mig under de gångna 

fyra åren. Började det brännas med AD och Arbetarskyddsstyrelsens beslut 

under hösten? Eller hade hon ändrat attityd efter chefskursen?   

   Men allt var inte frid och fröjd och det fanns andra sätt att visa sitt ogillande 

av min person. “Önskelista på hur en bra chef ska vara” några år tidigare hade 

resulterat i en fadderverksamhet för att nyanställda på ett naturligt sätt skulle 

komma in i arbetsgemenskapen. Det innebar att en utvald inspektör tog sig an 

den nyanställde för att lotsa in henne i verksamheten, visa upp den nya 

arbetsplatsen med omgivningar, hjälpa till med olika praktiska göromål och 

presentera olika nyckelpersoner i huset. Den nyanställde skulle också 

introduceras och skolas in i de olika arbetsgrupperna och få handledning i 

avdelningens olika arbetsområden. Dessutom var det chefens uppgift att gå runt 

och presentera avdelningens alla anställda. Ett tjugotal nyanställda hade under 

de senaste åren börjat på avdelningen. Det var knappast någon tillfällighet att jag 

inte givits uppdraget att vara fadder eller presentera arbetsområdet radon. Inte 

heller hade någon nyanställd presenterats för mig av chefen, vilket innebar att 

jag betraktades som ett ufo när vi senare möttes i korridoren eller vid fikabordet. 

Ulla Palmquist hade på ett mycket raffinerat sätt marginaliserat min person. 

 

Muntliga förberedelser    
   Efter tre år av väntan var processen äntligen inne i ett slutskede och parterna 

hade kallats till Arbetsdomstolen i Gamla Stan för muntliga förberedelser. Hans 

Stark, som var Arbetsdomstolens ordförande, var en klurig gubbe och gav ett 

mycket sympatiskt intryck. Funderingarna och frågorna han hade vittnade om 

erfarenhet och kompetens som saknades hos min motpart. Detta var ett av Hans 

Starks sista jobb innan han avgick med pension. 
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   Miljöförvaltningen, som företräddes av Staden genom juristen Gunnar 

Bergström, preciserade skälen för omplacering med ändrade arbetsuppgifter. De 

ursprungliga 19 punkterna hade reducerats till fyra exempel över brister i 

myndighetsutövning och fem tillfällen där jag inte agerat sakligt i övriga 

arbetsuppgifter. De nitton skälen hade nu halverats till nio anklagelsepunkter.    

   Vid den muntliga förberedelsen måste alla anklagelser mot mig som senare 

skulle åberopas vid huvudförhandlingarna i Arbetsdomstolen läggas fram. 

Anklagelserna behövde inte vara sanna eller styrkas på annat sätt än att mina 

chefer muntligt framfört dessa. För min del gällde i detta läge att jag kunde 

motbevisa dessa påståenden eller i bästa fall genom handlingar eller skrivelser 

på något sätt styrka min oskyldighet. 

 

Några exempel: 
   * Arbetsgivaren framförde bland annat att jag tagit egna initiativ till att 

handlägga ärenden med sjuka hus i Dalen och Enskedeskolan. En märklig 

anklagelse i sig, att man anklagade någon för att arbeta. Men som den ekorre jag 

var hade jag sparat den sammanställning som ansvarig chef upprättat sex år 

tidigare och som visade att dessa ärenden och arbetsuppgifter var mina.  

   * Ett annat exempel som åberopades var att jag vid ett möte med SISAB skulle 

ha uttalat att deras miljöchef var “köpt”. Även om det var en åsikt som jag hyste 

så hade jag aldrig sagt detta. Denna anklagelse bekymrade mig inte nämnvärt 

eftersom Roger Corner också deltagit vid det nämnda mötet. 

   * Ett ytterligare exempel på felaktig myndighetsutövning gällde fritidshemmet 

Vargen där jag i ett brev den 24 mars 1995 ställt krav på åtgärder. Detta var den 

bästa anklagelsen för min del. Genom skrivelser och handlingar som jag sparat 

kunde jag bevisa att Lasse Iisakka förfalskat handlingar i efterhand. Problemet 

med denna anklagelse var, att när jag skickat in mina handlingar som visade att 

motparten ljugit togs denna anklagelse bara bort från dagordningen. Att jag 

uttryckt: “jag skulle inte ha mina barn här, möjligen för att släppa in dom för att 

dricka ett glas mjölk” kvarstod dock. 

   Den föredragande juristen, Gunnar Bergström, gav ett blekt intryck och var 

tämligen dåligt förberedd inför mötet. Det innebar att ordföranden Hans Stark 

uppmanade Bergström att inkomma med ytterligare komplettering som 

förvaltningen menade var skälen till min omplacering. Den muntliga 

förberedelsen kändes som en mindre framgång för mig. Både min advokat och 

ombudsmän hyste en något större förhoppning än tidigare. 

   Protokollet från den muntliga förberedelsen kom med posten. Efter 

genomläsning kände jag mig extra stärkt. Men att uppleva den moraliska 

rättvisan var en sak, att få rätt och vinna den lagliga prövningen var något helt 

annat. Den slutliga huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen hade satts ut till den 

12 och 13 jan 1999. 

   Annica Gidlund lämnade in en kopia på Stadens nya skrivelse till AD före 

hemgång. Det var bråttom och jag hann inte läsa den. Kände mig upprymd över 
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att det äntligen var formulerat varför jag sparkats från mitt arbete och visste att 

skälen för denna åtgärd var tämligen begränsade. Väl hemma satte jag mig ner i 

godan ro för att plöja materialet. Här dök en ny anklagelse upp som för mig var 

okänd. Ännu en gång ett hot. Denna gång mot en styrelseledamot i 

Familjebostäder. Nu hade man dammsugit möjligheterna för att rädda Karin 

Jonsson kvar som förvaltningsdirektör. Här fanns inga begränsningar hur 

partiapparaten fungerade när någon utsattes för ett yttre tryck. Jag upprördes 

över det uppfunna hotet och huvudvärken kom på beställning likt ett stålband 

som drogs åt över pannloben och trycket över bröstet blev så massivt att 

bröstkorgen ville sprängas. 

   Ulla Larsson hade sett pigg och samlad ut sista veckan. Var hon segerviss nu? 

I själva stunden kunde jag inte förlika mig med Ulla Larssons handlingssätt, 

men när ångesten över AD-skrivelsen lagt sig kunde hon förlåtas och i stället 

riktades mitt agg mot den oinskränkta makt som Karin Jonsson delade med sina 

gelikar.  

 

Arbetarskyddsstyrelsens beslut 

   Efter visit på bekvämlighetsinrättningen fann jag att kontorsstolen fått post. 

Det visade sig vara det eftertraktade Beslutet från Arbetarskyddsstyrelsen, som 

“inte tagit ställning till om LK i något tidigare skede varit utsatt för kränkande 

särbehandling. Under senare år har arbetsgivaren emellertid aktivt arbetat med 

insatser för att förbättra arbetsmiljön och normalisera förhållandena på 

arbetsplatsen.”  

   Svaret var delvis väntat där ASS inte tog ställning till om kränkande 

särbehandling tidigare hade skett. Den motiveringen hade jag hört så många 

gånger att jag nästan hade accepterat den själv. Det som förvånade var ASS 

uttryckssätt att “det inte finns något som tyder på att situationen för närvarande 

är sådan att det krävs ett ingripande med föreläggande eller förbud”. 

Tillvägagångssättet för att ta beslut var mer än förvånande.  

   Arbetarskyddsstyrelsen hade varit i kontakt med arbetsgivaren, som betygat 

dem att läget förändrats positivt och de krav på förändringar och föreskrifter 

som Yrkesinspektion föreslagit hade uppfyllts. Dessutom hade 

huvudskyddsombudet Annika Lindmark intygat ASS om riktigheten av detta 

och att problemen var lösta så när som på den konflikt som återstod mellan 

SKTF och Stockholms Stad. Dessutom var det Annika Lindmarks personliga 

uppfattning att arbetsgivarens omplacering av K inte var felaktig. Annika hade 

ännu inte tagit sig besväret att prata med mig om processen, men i tidningen 

Arbetsmiljö uttryckt att hon hade fått all information av arbetsledningen som 

hon ansåg sig behöva. Att ASS inte frågat mig huruvida kränkningarna hade 

upphört eller inte, berodde på omständigheten att jag personligen inte ansågs 

som en part i denna process. Parter var ASS och huvudskyddsombudet. Jag var 

bara själva objektet och min upplevelse av särbehandlingen var tydligen 
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ovidkommande för den beslutande myndigheten. Ibland förundras man, ibland 

förstummas man!  

   Trots formuleringarna i beslutet kunde jag inte anamma någon kraft att ens 

uppröras över Myndighetens slutsatser. Det enda jag undrade över var att 

beslutet tagits två veckor tidigare. Huvudskyddsombudet Annika Lindmark 

fanns på sitt tjänsterum. Jag knackade på, stannade till i dörröppningen utan att 

stiga på. Jag undrade över när hon delgivits beslutet och hon svävade på målet 

och sa att det kommit tidigare i veckan eller för en vecka sedan. Jag kände 

blodet tömmas i huvudet och rusa ner i fötterna. Hur kunde det komma sig att 

hon inte ens informerade om att beslutet kommit och att skrivelsen inte heller 

var diarieförd. Jag undrade över hur hon tänkte eftersom ett eventuellt 

överklagande till regeringen måste ske inom tre veckor. 

   – Jag ska inte överklaga beslutet, var hennes enda kommentar. 

   Hur skulle man nå en utomjording, som levde i en annan dimension och hur 

etablerades en normal verbal kontakt? Jag ringde Arbetarskyddsstyrelsen 

omgående som gav besked om att Lindmark delgivits beslutet nio dagar tidigare.                             

   Annika Lindmark hade varit huvudskyddsombud i ett år. Inte med ett enda ord 

hade hon pratat med mig om vad som hänt sedan jag avstängdes från mitt arbete 

för tre år sedan. Hon hade inte heller berättat vad arbetsledningen anklagat mig 

för och jag hade inte haft någon möjlighet att bemöta det som hon uttalat i 

tidningen Arbetsmiljö. Anders Hult, juristen på SKTF hade tidigare pratat med 

Annika Lindmark och i brev berättat att hon inte hade något emot att lämna en 

fullmakt till SKTF-centralt som kunde överklaga ärendet vidare till 

regeringsrätten.  

   Mörka moln och regn. Såren i min själ hade åter rivits upp och jag avhöll mig 

från att gå till arbetet. Några dagars vila var en nödvändighet. Terapeuten fanns i 

bakhuvudet. Kontakten med arbetskamraterna var upplyftande, men jag fick 

också veta att mytomanen ondgjorde sig över mig. Jag försökte tänka bort 

honom som en maktfaktor, men var osäker på vilket inflytande han hade på de 

nyanställda unga flickorna. Vad visste de om hans sjukliga berättelser?  

   Ett brev där jag lade fram några tankar kring Arbetarskyddsstyrelsens beslut 

om kränkande särbehandling, som skulle överklagas till regeringen, faxades till 

juristen Anders Hult. Eftersom faxen krånglade ringde jag upp honom och 

berättade kort vad det gällde. Han undrade varför jag skickade papper till 

honom, eftersom det var ombudsmannen Poppen som skulle överklaga ärendet.  

   Anders Hult var mannen som levde på månen. Här hade ett ärende om 

kränkande särbehandling i arbetslivet gått från Yrkesinspektionen, överklagats 

med en skrivelse till Arbetarskyddsstyrelsen där jag själv engagerat en jurist 

eftersom SKTF inte tagit sig an frågan. Anders Hult lovade att återkomma vad 

det gällde förändrad lagstiftning om exklusiv talerätt och utredning av 

huvudskyddsombudets agerande. Syftet med mitt telefonsamtal var dock i första 

hand att höra med honom om hans möjligheter tidsmässigt att sätta sig in i 
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överklagandet till regeringen. Där var han mycket bestämd, det var Poppens 

uppgift att utföra det arbetet.  

   Den exklusiva talerätten innebar att endast huvudskyddsombudet kunde 

överklaga ett beslut från YI eller ASS. Själv hade jag ingen möjlighet att 

överklaga beslutet eftersom jag inte betraktades som part i målet. Förklarade 

min syn på saken för Anders Hult. Arbetarskyddsstyrelsens chefsjurist Göran 

Lindh hade varit föredragande i ärendet. I beslutet deltog också generaldirektör 

Lannegren och överdirektör Remaeus. Jag undrade lite försiktigt om den 

utbildning och det yrkeskunnande Anders Hult själv hade som jurist var relevant 

i denna fråga, eftersom han överlät åt en ombudsman att arbeta med 

överklagandet till regeringen. Anders Hult förklarade att det viktiga var att visa 

vad som hänt på min arbetsplats. Att göra juridiska bedömningar var inte den 

primära frågan. 

   Jag berättade att Arbetarskyddsstyrelsen i mitt ärende inte ville ta beslut 

huruvida kränkande särbehandling förekommit, trots att de gjort det i ett tidigare 

ärende. Med den kunskapen måste man naturligtvis undersöka om det fanns 

flera liknande ärenden där beslut tagits av ASS eller YI, som tangerade det som 

jag varit utsatt för. För att kunna göra den bedömningen borde det vara en 

tillgång att ha juridisk hjälp.  

   Han höll benhårt emot och påpekade att det ursprungligen var 

huvudskyddsombudet som skulle överklaga ärendet. Men vi har lyft upp frågan 

till en högre nivå, sa Hult. Han förklarade inte lyftet eller nivån, men kanske var 

det någon slags akademisk diskussion i SKTF:s styrelse, för jag skulle aldrig 

mer höra talas om vad lyftet inneburit. 

   – Jag anser inte att juridisk kunskap är en nödvändighet, avslutade Hult. 

   Jag blev nästan stum över hans ansträngda attityd, men lyckades ändå få fram 

att jag som SKTF-medlem betalade flera hundra kronor i månaden och för det 

ville ha den juridiska kompetens som behövdes. Hur skulle jag annars förstå hur 

de dömande juristerna i Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen tänkte 

och motiverade sina beslut? Hur många samtal hade jag inte fått ringa för att få 

ombudsmannen att ta över huvudskyddsombudets roll via fullmakt? Inte fan 

hade Anders Hult lagt två fingrar i kors för att över huvud taget få något gjort! 

Han tycktes se SKTF som ett vilohem inför pensionen.  

   Dessa trötta motmänniskor gjorde att jag tappade orken. Väl hemma uppsöktes 

sängen för en stunds vila. Vanligtvis brukade jag somna, men denna dag var det 

något som började gnaga på själen. Det var oron. Precis som den gamla 

klockans balanshjul och oron snurrade på.  

   SKTF-tidningen var också bekymrad över det sjunkande medlemsantalet och 

över hur facket hade sökt sig nya vägar med porrfilmer för att rekrytera 

medlemmar. SKTF uppmärksammades också mycket riktigt i massmedia. Inte 

med positiva omdömen, men det fanns de som ansåg att all publicitet var bra 

publicitet. I framtiden skulle inga porrfilmer i världen dra medlemmar till detta 
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fack. Den unga generationen skulle avstå och i stället lägga slantarna på en 

semesterresa till solen. 

   Hösten hade lagt sig som en ostkupa över stan. Regn och lövfällning. Det 

började skymma. I denna för tillfället förmörkade värld lyste Kjell Alinges 

skrivna TV-krönikor upp. Han målade nya ord och uttryck som sprakade i alla 

höstens färger: “Tre tevetrutar, en aning gravid, mentalt lokalbedövad, 

nollspråket, silikonskallar, IQ högre än skonumret”, fick mig att drömma om en 

annan bättre värld.       

   Åter i det mentala träsket. Sjukskriven. Träffade Ulf Brinck för första gången 

på ett och ett halvt år. Pratade av mig läget och fick funderingar och repliker i 

gengäld som ”Den som givit sig in i leken får leken tåla.”  

   På eftermiddagen ringde Ulla Larsson hem och frågade hur det var: 

   – Inget vidare.  

   Hon påpekade också: 

   – Du vet att du måste ha läkarintyg från och med idag. 

   – Ja, jag ordnar det, svarade jag. 

   Och så var samtalet slut, tolv sekunder senare. Kort, koncist, militäriskt. 

   Carl Gustaf Spangenberg på Uppsala Universitet hade studerat JO: s domar 

genom åren och hans bedömning av läget med munkavlen gav mig inte någon 

förhoppning. Det kunde mycket väl bli ett svar att; “JO har redan uttalat sig i 

sakfrågan och avser inte komma med ytterligare yttrande i denna fråga.” 

   När så beslutet från JO kom var jag ändå förberedd. JO tog inte upp frågan om 

munkavlen igen. Icke behagliga beslut chockade en så smått att armarna inte ens 

räckte fram till tangentbordet för att trycka ner funderingar och tankar. Ett slags 

förlamning drabbade själen och kraften rann ur kroppen. En myndighet som inte 

ens utreder kränkningar av grundlagen var en black om foten för ett land som 

kallade sig för demokrati. 

         

Lite miljö och mycke’ förvaltning 

   Målet i Arbetsdomstolen innebar att jag behövde vissa uppgifter i samband 

med att Miljöförvaltningen anklagat mig för att inte sköta ärendet i köpcentrat 

Ringen på Söder. Jag gick till Annika Lindmark som handlagt ärendet sedan ett 

par år tillbaka. Hon hade alla handlingar som jag samlat i pärmar, men hon ville 

inte lämna dem till mig. Jag måste erkänna att jag hade svårt att uppamma någon 

slags empati för denna kollega. Efter telefonsamtal med vår chef Lasse Iisakka 

gav han tillstånd att jag skulle få ut pärmarna av Annika. De uppgifter jag 

saknade innebar en snabb genomgång av hela ärendet. I ena pärmen hittade jag 

Annika Lindmarks handskrivna anteckning: 

    Anteckningar från möte den 11/6-98. 

Av totalt 388 lgh i kv Rektangeln kommer 52 lgh att vara osanerade 1/1 1999. 

off the record. Katarina (Fam.Bo:s  områdesansvarige) undrade vad vi skulle 

göra åt dem. Vi sa att vi ev.  uppsöker de lgh där det finns hälsobesvär alt. 
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fortsätter att bara ta emot klagomål. Kommer överenskommelsen om 5 ppm att 

fortsätta gälla? KD (Katarina Dahlgren) visste ej. 

      

   Den tidigare överenskommelsen om att ingen ammoniakgas fick avgå från 

golven hade Miljöförvaltningen brutit. Vid saneringen av Enskededalen fanns en 

överenskommelse där Statens Provningsanstalts förslag om att nivån 1 ppm 

ammoniakgas från golven var OK. Aldrig skulle man upphöra att förvånas över 

förvaltningens undfallenhet att låta Familjebostäder lösa den sanitära 

olägenheten efter eget tycke. Detta var alltså myndighetens nya arbetssätt, att 

blunda med båda ögonen! Dessutom skulle man låta 52 lägenheter förbli 

osanerade. Vem skulle drabbas av dessa sjuka lägenheter med förvaltningens 

goda minne? Fortsatte förvaltningen på denna inslagna linje vore det lika bra att 

lägga ner hela verksamheten. Enligt lagstiftningen skulle den dåliga miljön 

åtgärdas, inte gömmas och förvaltas. Myndighetens förhållande till 

miljöproblemen när den nya tidens tjänstemän skred till verket blev till en 

slogan som gick i de egna korridorerna på Miljöförvaltningen: Lite miljö och 

mycke’ förvaltning.           

 

Förberedelser inför AD 
   Det blev några dagar under hösten med Birgitta Lind tillsammans med Poppen 

och Kjell Swahn. Om jag tidigare känt att SKTF på något sätt inte varit 

engagerade i mitt ärende, var allt detta gamla bortblåst. Här satt två ombudsmän 

med SKTF:s inhysta jurist en hel dag med mig för att gå igenom hela ärendet. 

Det var ett givande och tagande, reflexioner, ifrågasättande, kritiskt granskande 

som var en fröjd för en annan som helt saknade denna möjlighet i arbetet, där 

den öppna dialogen var en oprövad och okänd företeelse. I kommunen var det 

statiskt. Eventuellt ifrågasättande eller öppen diskussion betraktades som 

omstörtande verksamhet.  

   Åter en dag med Birgitta Lind, Poppen och Kjell Swahn för att gå igenom 

skrivelsen till AD där de 15 anklagelsepunkterna bemöttes. En del var offensiv, 

där det påpekades att när jag framfört problem med saneringen i Dalen fick jag 

inte längre handlägga ärendet och när jag påvisade problemet i Ringen, ja då 

blev det en verbal avrättning. 

   Många möten hade det varit med Birgitta Lind och flera möten stod på 

agendan innan avgörandet skulle ske i AD om en månad. Efter tre och ett halvt 

års väntan. Dessutom möten med Poppen inför överklagandet av ASS beslut om 

den kränkande särbehandlingen. Det hade varit en lång väg. 

   Poppen hade slutligen ritat ihop ett överklagande av ASS beslut angående 

kränkande särbehandling till Regeringen, att ställas till 

Arbetsmarknadsdepartementet. Jag hade skrivit ett förslag till överklagan, men 

Poppen ansåg att mina anklagelser vad det gällde Karin Jonsson inte kunde 

bevisas. Jag påpekade motsatsen, men det blev hans vilja som fick råda i denna 

skrivelse.  
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   Nattsömnen var orolig. Jag vaknade i en dröm om “en kinesisk arbetares liv” 

med förvecklingar och omständigheter som var av en helt annan dimension än 

min egen. Drömmen hade sitt ursprung i ett TV-program kvällen före om 

arbetsvillkoren för de kinesiska arbetarna på fabriken. Där bodde det sexton 

personer i sovsalar, inte större än att våningssängarna fick plats med ett skynke 

som enda avskärmning. Inte ens ett bord. Under arbetstid fick de inte prata med 

varandra. På väg till matsalen gick de i militäriska led för att få sin portion mat 

serverad i skål. I matsalen härskade tystnaden. Den svenska affärsmannen tyckte 

att de kinesiska arbetarna hade det bra. Den militära disciplinen var sprungen ur 

en klart odemokratisk makt, som gjorde mig illa berörd. Men visst kunde det 

vara som affärsmannen uttryckte det. Självklart skulle den utländske gästen få 

ett gott intryck av den institution och det samhälle som visades upp. 

   Där hade jag suttit på mitt rum med min munkavle, förbjuden att tala med vare 

sig arbetskamrater eller journalister. Där satt en hel fabrik med munkavle, som 

sedan gick på led till matsalen, där de åt under påbudet att vara tysta. Snacka om 

kollektiv munkavle. 

   Ännu en hel dag med Birgitta Lind för att gå igenom processen. Jag fick lov 

att åka hem och hämta handlingar som visade på att jag inte gjort någon 

felbedömning av Skarpnäcks allé-ärendet. Jag tog upp frågan om vi skulle ta 

med rapporterna från Enskededalen. De visade att saneringen i en fjärdedel av 

husen hade misslyckats och att de borde saneras om till den nätta kostnaden av   

150 miljoner kronor. Birgitta ansåg att det inte var möjligt eftersom motparten 

tagit bort anklagelsen mot mig vad det gällde Enskededalen i sin senaste inlaga 

till AD. Birgittas juridiska kompetens fick råda även om Dalen onekligen var en 

central anledning till omplaceringen. 

 

Efter år av väntan, en seger och en förlust  
   Det blev nytt år och hemma på gården sköts raketer och smällare så till den 

grad att jag inte kunde undgå att se fram emot ännu ett år. Kunde det bli ännu 

fler explosioner, bengaliska eldar och andra ljusglimtar på himlavalvet till 

tusenårsskiftet?  

   Förberedelserna inför Arbetsdomstolen, AD, innebar ännu en dag hos Birgitta 

Lind. Först gick hon igenom sina frågor med Hans Bergerholm, som också 

arbetade med radon. Därefter var det den fackliga representanten Anders 

tanternas tur. Han var påtagligt skärrad inför domstolsförhöret. Sist på arenan 

denna dag var Poppen.  

   Efter genomgång frågade jag Birgitta om mina chanser i AD. Hon trodde inte 

att Domstolen skulle besluta att jag hade sparkats från mitt jobb. Däremot var 

hennes bedömning att nå framgång 50 % vad det gällde frågan: “om jag blivit 

stadigvarande förflyttad från min tjänst”. Birgitta var en större optimist än jag. 

Tidigare hade jag trott på den rättvisa som skipas i domstolarna, men efter JO: s 

negativa beslut om munkavlen hade jag tappat tron på maktens jurister. Min 

negativa syn på den rättsskipande makten hade stärkts ytterligare efter en artikel 



 147 

i DN där de helt nyligen skrivit om den konservativa syn som härskade inom 

juridikens värld. Dessutom låg det knappast i tiden att domstolen skulle ge den 

lille mannen rätt.  

   Samhället gick mot en ökad polarisering där arbetsrätten allt mer var 

arbetsgivarens redskap. Det var i goda tider som en arbetstagare hade rätten på 

sin sida och det var en svunnen tid. Självklart var denna negativa syn på 

domstolsväsendet också en försvarsmekanism som skulle innebära att ett 

nederlag i Domstolen skulle överlevas utan allt för stor besvikelse för resten av 

mitt liv.  

   Torbjörn Bredin från SKTF ringde för att framföra Inger Efraimssons 

förhållningssätt inför AD. Hon ansåg att mitt förslag om att gå ut med ett 

pressmeddelande inför rättegången inte var någon bra ide. Frågan var 

principiellt viktig. Det var både en politisk och juridisk fråga med sjuka hus och 

kränkande särbehandling.  

   – Vi satsar krutet när domen fallit, var hennes ståndpunkt.  

   Jag förundrades över att SKTF i detta vågade uttrycka att det var en politisk 

fråga, men Inger Efraimsson om någon borde veta vad hon talade om. 

   Efter år av väntan, förtvivlan och förhoppning var det dags att infinna sig i 

Arbetsdomstolen i Gamla Stan. Mina tre barn Anna 17, Stina 15 och Kalle 11 år 

hade alla ofrivilligt deltagit på sitt sätt genom åren och nu var de med mig för att 

lyssna och lära inför livet.  

   Redan på morgonen inför förhandlingen kallade Poppen mig avsides. Han 

berättade att huvudskyddsombudet Annika Lindmark hade dragit tillbaka sin 

fullmakt för SKTF att överklaga Arbetarskyddsstyrelsens (ASS), beslut i frågan 

om kränkande särbehandling. Kanske inte så genomtänkt från Poppens sida att 

ta upp det inför dagens sittning. Men värre var att han hade försuttit möjligheten 

att företräda mig och överklaga den kränkande särbehandlingen till 

regeringsrätten. SKTF hade haft tre månader på sig, men inte agerat, vilket 

talade sitt klara språk. När ditt namn nämns så ringer det klockor, som Kjell 

Swahn sa. Vem hade ringt i klockan? 

   Parterna hade tagit sina platser i Arbetsdomstolen, när de sju personer som 

hade mitt öde i sina händer skred in på rad i salen. Enskedeskolans sjuksköterska 

Ann-Marie Lockmarks ord ringde i örat när jag iakttog Domstolens ordförande, 

den kortväxte Michael Koch: “Lita aldrig på en liten man.”  

   Efter inledande sakframställan utsattes jag för ett fyra och en halv timmes 

förhör. Jag fick redogöra för åren på förvaltningen och svara på frågor för att 

klargöra vissa aspekter. Jag berättade om mitt straffarbete under sexton månader 

med meningslösa arbetsuppgifter och efterföljande radonarbete. Mitt nya arbete 

som radoninspektör jämfört med sjuka hus-inspektör drogs som en liknelse. 

Efter att i många år jobbat som busschaufför degraderades jag till busskonduktör 

med uppgift att sälja biljetter. Jag hade berövats ett arbete med utsikt, blickande 

framåt och med möjligheter att styra och i stället fått en plats längst bak i bussen 
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med begränsad sikt över färdvägen. Trots att det var samma resa såg jag mest 

vägen försvinna i ett dammoln.    

   Därefter förhördes min före detta kollega Janne Aronsson. Han berättade om 

hur han och jag gemensamt diskuterade igenom mina idéer och förslag. Därefter 

presenterade han det som sina förslag till arbetsledningen, eftersom han alltid 

fick igenom sina idéer. Det var en regel att mina förslag alltid förkastades av 

arbetsledningen, men i denna samarbetsanda drev vi sjuka hus-arbetet framåt. 

Dagen i domstolen avslutades vid niotiden. En arbetsdag var till ända och jag 

följde Janne till Centralen där vi tog en öl, tack för uppställningen och hej. 

   Följande morgon ringde Expressen för en snabbintervju om läget: 

   – Vi skickar en fotograf till AD. Han kommer att finnas där om en timme. 

   Döttrarna följde med för att bevittna ännu en dag. Sonen hade tröttnat på allt 

pratande och valde skolarbetet.  

   Dagen var ämnad åt att lyssna på vittnen. Först ut var mina arbetskamrater 

Roger Corner, Hans Bergerholm, Dan-Patrik Ryman och Bosse Ekstam, som 

vågade ställa upp för mig. Vilka sanktioner väntade dem i framtiden? Sedan 

förre chefen Bengt Egerfors som berättade att ledningen på förvaltningen såg 

mer till fastighetsägarens synpunkter i stället för att titta på olägenheter för de 

boende och för barnen på barnstugorna. Kjell Swahn var mitt sista vittne och 

uttryckte: “Förvaltningen har sopat och letat i hörnen efter felaktigheter hos 

Kåvestad”. 

   Sedan var det dags för arbetsgivarens vittnen och först i raden stod Ulla 

Larsson som öste överraskande lovord över radoninspektören Leif Kåvestad:  

   – Men jag ser det som helt omöjligt att han skulle få tillbaka arbetet som sjuka 

hus-inspektör. Då kan jag inte ta ansvar för arbetet, menade Ulla. 

   Friade hon till ledamöterna i Arbetsdomstolen och deras samhällsansvar? Hon 

hade tidigare förklarat att min kunskap om sjuka hus var god. Att den var så pass 

god att hon inte skulle kunna stå emot mina krav på saneringar i flera 

bostadsområden. Förstod ledamöterna också detta? 

   Ulla Palmquist hördes angående min anställningsintervju nio år tidigare. Hon 

berättade om förvaltningens organisation, arbete och myndighetsutövning och 

påföljande intervju av mig. Birgitta Lind följde upp med frågor om vad som 

avhandlades. Ulla berättade sin minnesbild. Hon hade genom åren hållit ett 

fyrtiotal intervjuer av inspektörer och tillägnat sig en bestämd ordning där hon 

brukade gå tillväga på samma sätt. Minnesbilden var att hade hon gjort några 

avsteg från anställningen, så hade hon kommit ihåg det. 

   – Men vad kommer du ihåg, undrade advokaten Birgitta Lind. 

   – Min minnesbild är.... 

   Ulla Palmquist avbröts av Birgitta Lind: 

   – Jag frågade inte efter din minnesbild, jag frågade vad du kommer ihåg. 

   Enligt Miljöförvaltningen hade jag anställts efter kungörelsen om ledig tjänst 

den 22 januari 1990. Ulla Palmquist berättade vidare att intervjun utförts någon 

månad efter det att mina ansökningshandlingar skickats in till förvaltningen. 
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   Hon ljuger, var min korta reflektion till Birgitta.  

   – En månad efter det att ansökningshandlingarna inkommit hade du en 

anställningsintervju med Leif Kåvestad. Är du säker på det? Ulla P började 

sväva på målet och friserade tiden till att handlingarna kunde ha inkommit ett 

par månader före intervjun. 

   – Inga mer frågor. 

   Nils Alesund var nästa man som ställde upp för förvaltningen, men han 

lämnade inga spår efter sig i protokollet. Visserligen höll han med sin förre 

arbetsgivare vad de kommit överens om, men när Birgitta Lind ställde andra 

frågor om vad som hände för åtta år sedan hade han glömt vad som hänt. 

   Jag förvånades över att Birgitta Lind i denna stund inte påpekade att 

handlingarna skickades in ett halvår före intervjun och två månader före det att 

kungörelsen gått ut om ett arbete som hälsoskyddsinspektör. Ulla Palmquist 

trovärdighet som vittne var definitivt fastslagen. Hon hade farit fram med 

lögnaktiga påståenden. Betraktades det som att hon ljugit inför rätten? Vad gör 

en domare åt sådant?  

   Näste man till rakning var Lasse Iisakka, den stackars pojken som radat upp 

sina stolpar på papper. Självaste domaren upptäckte Lasses svårigheter och 

ställde  samma fråga som en förälder ställt till mig: 

   – Skulle du ha dina egna barn på fritidshemmet Vargen?  

   På sitt sätt framförde Lasse en åsikt, men i kommande följdfråga ändrades 

svaret och domaren ställde återigen frågan. Det blev till slut tre olika svar 

beroende på hur frågan framställdes och rätten bör ha insett mina svårigheter 

med att ha en chef som ena dagen hade en åsikt och nästa dag en annan.  

   Klockan åtta på kvällen avslutades dagen och vi gick på restaurang för en bit 

mat med eftersnack. Dagen var inte bara godkänd, den var lyckad. Domaren 

hade punkterat både Lasse Iisakka och Ulla Larsson genom sitt sätt att ställa 

frågor. Kvar fanns inga anklagelser som hade bäring för att sparka mig som vi 

kunde se. Ur det rättsliga perspektivet var det en annan fråga, men Birgitta var 

tillfreds med dagens arbete. 

   Poppen och jag träffade Birgitta Lind på hennes kontor för att förbereda 

slutpläderingen i AD den 25 januari. Framåt kvällskvisten kom vi till det 

lönepåslag som uteblivit för min del i samband med den så kallade 

strukturförhandlingen, som avslutades på hösten 1995. Samtliga inspektörer fick 

ett påslag med 500 - 2100 kronor per månad. Själv fick jag ingenting. Poppen 

hade lovat att ta upp saken senare men kom aldrig till skott. Förvaltningen 

ämnade inte ge mig en enda krona. 

   Kjell Swahn försökte under sin tid som ombudsman efter Poppen att ordna det 

uteblivna påslaget och skrev brev till förvaltningen. Nu ställde Birgitta Lind 

frågor kring denna omständighet och det framkom att Poppen redan gjort en 

överenskommelse bakom min och Kjell Swahns rygg och tillmötesgått 

förvaltningen i deras sätt att särbehandla mig ekonomiskt. 

   – Så Du sålde ut Leif, frågade Birgitta. 
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   Nu blev det besvärligt för Poppen som försökte prata sig ur situationen. Frågan 

dog ut. Poppen hade bekänt färg och sveket blev uppenbart även för Birgitta, 

som var märkbart irriterad. Genom hans dolda och falska agerande hade helt 

plötsligt ett viktigt argument försvunnit för Birgitta Lind i den rättsliga 

processen.  

   Poppen hade spelat falskt. Med sitt utkast till överklagande av 

Arbetarskyddsstyrelsens beslut om kränkande särbehandling hade han skrivit att 

jag inte hade fått något lönepåslag. När det nu blivit uppenbart förstod jag att 

också detta varit en skenmanöver.  

   Av någon anledning kom vi in på olika jävsförhållanden där jag berättade för 

Birgitta att ett flertal av Miljö- och hälsoskyddsnämndens ledamöter också satt 

med i de kommunala bostadsbolagens styrelser. Birgitta som jurist såg 

uppenbart förvånad ut över detta märkliga förhållande, men Poppen tyckte inte 

att det var bra att ta upp den frågan, eftersom SKTF:s styrelse också var politiskt 

tillsatt. Jag förundrades över ombudsmannens vilja att dölja jävsförhållandet. 

Kanske skulle klockorna ringa i AD om ett politiskt samarbete mellan Miljö- 

och hälsoskyddsnämnden, bostadsföretagen och SKTF uppmärksammades?  

   Anita von Scheele som författat Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter; 

“Kränkande särbehandling i Arbetslivet” ringde och frågade hur processen 

fortskred. Hon berättade att det var många som var intresserade av “fallet” och 

väntade på utgången: 

   – Det har väl även du märkt att intresset är mycket stort, frågade Anita? 

   – Nej, jag undrar vart alla journalister har tagit vägen?  

   Jag berättade för Anita von Scheele att det kändes som det blåste medvind.  

   – Men jag har inga förhoppningar om att vinna målet i Arbetsdomstolen. Så 

mycket har jag lärt mig under resans gång, att det är skillnad på rättvisa och att 

få lagligt rätt. 

   – Kommer du ihåg att jag berättade det för dig när vi träffades för ett år sedan, 

påminde Anita. 

   Hur många jurister och advokater hade inte berättat det för mig under dessa år, 

utan att jag kunnat ta det till mig. I denna process hade jag inte bara varit blåögd. 

Jag hade haft begränsade kunskaper om den juridiska världen. Först när jag 

stötts och blötts i den juridiska kvarnen och mina förhoppningar om moralisk 

rättvisa malts ner hade jag förstått vikten av denna kunskap. I åtta år trodde jag 

att den lagliga rättvisan hade förkörsrätt i myndighetsarbetet, men nu hade jag 

upptäckt att det politiska arbetet på Miljöförvaltningen stod över lagen.  

   SKTF-tidningen kom som en födelsedagspresent med ett hoppingivande 

uppslag med ett referat från de två första dagarna i AD.   

   Tredje och sista dagen i Arbetsdomstolen kände jag mig lite nervös. Det fanns 

visst fog för detta eftersom motparten letat fram en gammal partikamrat till 

Karin Jonsson och Verkställande Direktör Thore Hallbäck i Familjebostäder. 

Det var Familjebostäders styrelseordförande Rolf Johansson som i förtäckta 

ordalag hade hotats av mig vid ett telefonsamtal som förekommit några år innan 
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jag avstängdes från mitt arbete. Detta var en nyhet för mig och hade aldrig 

tidigare framförts från mina chefer. Som jag såg det var det den grövsta 

anklagelsen som framkommit under de tre dagarna i domstolen. Att hota någon 

var ett fullgott skäl för att sparkas från sitt arbete.  

   Sista vittnet ut var Poppen som i sitt vittnesmål uttryckte: ”om LK inte har 

utsatts för kränkande särbehandling, så...”. Det var sådana ord som jag tog till 

mig i stunden, men det var inte det vi satt i AD för att höra. Det var frågan om 

jag hade skilts från min tjänst eller var stadigvarande förflyttad. Det var bara i 

den frågan som AD skulle ta beslut. 

   Birgitta Linds slutplädering tog två timmar. Miljöförvaltningen hade hänvisat 

till Yrkesinspektionens beslut och felaktigt uppgivit att kränkande särbehandling 

inte förekommit. Birgitta tog tillfället i akt och läste upp 

Arbetarskyddsstyrelsens beslut som inte överensstämde med förvaltningens 

påstående. Där framgick att det inte fanns skäl för att ifrågasätta LK: s 

upplevelser av kränkning och att det var arbetsgivaren som hade ansvaret för att 

vidta alla åtgärder som behövdes.    

   Birgitta påpekade också personalchefen Annica Gidlunds tarvliga sätt att ta 

upp en tio år gammal händelse för att smutskasta Roger Corner och hans 

trovärdighet som vittne inför domstolen. Syftet var självklart att genom att 

förtala honom förringa hans uttalande. Detta ansåg Birgitta Lind visade mer av 

förvaltningens personalpolitik och hur illa man behandlade sina anställda. Det 

fanns en del övrigt att önska av förvaltningens chefer. Ett och annat saknades. 

Var det brist på omdöme, etik, eller social kompetens eller var det allt detta 

tillsammans som gjorde att Miljöförvaltningens hus var sjukt på mer än ett sätt? 

En del sade att det satt i väggarna och golven. Andra påpekade en gammal sliten 

kultur, som inte anpassats till tidens krav på en modern organisation. 

   Rättegången var slut och nu var det två månader av väntan på domen. 

   Ännu ett brev på arbetsstolen. Det var från Karin Jonsson som berättade att 

hon skulle sluta på Miljöförvaltningen den 1 april. Jag som trott att hon skulle 

bli omplacerad. Det visade sig att hon skulle sitta på VD-stolen för Stockholm 

Vatten. Karin hade inte ens sökt arbetet. Satt Karin Jonsson i samma båt som 

jag? Blev hon sparkad eller stadigvarande förflyttad som förvaltningschef? Hur 

som helst, hon hade varken särbehandlats socialt, arbetsmässigt eller 

lönediskriminerats. I stället skulle hon kompenseras med en högre lön för att 

fortsättningsvis arbeta vidare som politiskt alibi och målvakt. 

   Jag lyssnade med ett par personer som hade arbetsmiljölagen som 

arbetsområde. De ansåg att det inte gick att polisanmäla Miljöförvaltningen för 

att de inte åtgärdat arbetsmiljön i vårt sjuka hus. Det innebar att Karin Jonsson 

kom undan även i detta sammanhang.  

   Birgitta Lind ringde och berättade att datum för domen hade skjutits upp två 

veckor till den 31 mars. Vilket sammanträffande att Karin Jonsson började på ett 

nytt jobb hon inte ens sökt, samtidigt som domen föll. Var detta ett tecken? 
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  SKTF-tidningen Nr 2/99: Seger för Leif Kåvestad 

   Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm har vunnit ett pilotmål om sjuka 

hus i Kammarrätten. Domen är unik i sitt slag och är en seger för Leif Kåvestad, 

som inte längre får arbeta med sjuka hus på Miljöförvaltningen. Det gäller 

Bostadsrättsföreningen Bränneriet på Reimersholme. Domen är den första på 

den här nivån i Sverige och kan ses som en upprättelse för Kåvestad. Domen 

innebär att Kammarrätten fastslår att det är sanitär olägenhet på daghem och 

lägenheter och att Bostadsrättsföreningen måste åtgärda de kaseinhaltiga 

golven. 

 

Efter sex år av väntan var jag nöjd med beslutet. Men det var knappast ett gott 

betyg för det svenska rättsmaskineriet att det tagit denna tid. Dessutom fanns en 

möjligheten för HSB att fördröja åtgärderna genom att överklaga beslutet.  

    SKTF:s jurist Anders Hult hade i tidigare brev till mig avsvurit sig allt ansvar 

för att överklaga Arbetarskyddsstyrelsens beslut angående kränkande 

särbehandling och åter fört ner frågan till Poppen. Av hans brev att döma hade 

Anders Hult sitt fulla stöd från förbundsordföranden Inger Efraimsson. 

Klockorna hade åter ringt i maktens boning.  

   Överklagande av Arbetarskyddsstyrelsens beslut var åter på tapeten och jag 

träffade Poppen för att prata om uteblivna rehabiliteringsutredningar. Poppen 

hade varit i kontakt med Arbetsmarknadsdepartementets Anders Jeppsson som 

låg på ärendet eftersom han upplysts om att huvudskyddsombudet tagit tillbaka 

sin fullmakt för facket och SKTF. De närmaste dagarna gick åt till att kolla upp 

möjligheterna att få den kränkande särbehandlingen prövad av Regeringsrätten. 

Efter att ha plöjt litteraturen kring arbetsrätten framkom att man kunde ha flera 

huvudskyddsombud på en arbetsplats. Pratade också med Yrkesinspektionen om 

de formella grunderna för att tillsätta ytterligare huvudskyddsombud. 

    I ett brev till SKTF:s styrelse tog jag upp frågan om talerätt och 

huvudskyddsombudet som valt att ta parti för arbetsgivarens synsätt i konflikten. 

För att visa på hur viktigt jag såg på frågan ställdes en kopia till SKTF-

tidningen. Jag skrev även till Inger Efraimsson för att få upp frågan på bordet 

som Poppen uttryckte det.    

   Jag ringde till Arbetarskyddsstyrelsens jurist Göran Lind för att förhöra mig 

om den juridiska möjligheten att tillsätta ytterligare ett huvudskyddsombud på 

arbetsplatsen eftersom Annika Lindmark inte ville föra min talan om kränkande 

särbehandling till regeringen. Det var den enda möjligheten att kringgå talerätten 

enligt Göran Lind.  

   Poppen var inte säker på att Anders Jeppsson skulle godkänna ett nytt 

huvudskyddsombud. Spelade Poppen falskt, eller följde han bara SKTF:s 

ståndpunkt? Vad jag kunde förstå hade Jeppsson inget att säga till om i frågan 

vem som var huvudskyddsombud på Miljöförvaltningen. 

   Mörkret föll, men det var svårt att sova. Det kändes inte bra och hjärtat gjorde 

sig påmint. Funderade över att kolla blodtrycket nästa morgon. Vid midnatt 
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kravlade jag ur sängen till tangentbordet. Hur känns det att få en hjärtinfarkt? 

Morsan var i min ålder då hon fick sin första infarkt. Hon tog tunnelbanan till 

sjukhuset, solo. Hon tyckte inte ens att hon behövde ledsagas av farsan. 

Märkligare än så var det kanske inte.  

   Huvudskyddsombudet Annika Lindmark avsattes från förtroendeuppdraget 

som huvudskyddsombud av den lokala SKTF-avdelningen. Hon ansågs 

olämplig eftersom hon tagit parti för arbetsgivaren.  

 

En förlust 

   Den 31 mars klockan två stegade jag upp till Arbetsdomstolens kansli 

tillsammans med Birgitta Lind för att få den utskrivna domen. Vi gick till ett fik 

för att läsa och analysera den. Det gick åt skogen med domarrösterna fyra mot 

tre. Man kan ju inte vinna jämt, men nog hade det känts bättre om åtminstone 

detta hade vunnits. Senare på eftermiddagen samlades vi på SKTF tillsammans 

med några journalister för en presskonferens. Därefter intervju på TV 

Stockholm. Det kändes lite avslaget.  

   Vad hade gått snett i Arbetsdomstolen? I efterhand var det lättare för en 

okunnig att vara efterklok. Ett misstag var att inte Karin Jonsson kallats in till 

förhör i Arbetsdomstolen. Här hade den största miljöskurken i Stockholms 

historia klarat sig helskinnad från att utsättas för strålkastarljuset. Hon hade 

sluppit att utfrågas om vad hon gjort och inte gjort.  

   Karin Jonsson var tveklöst jävig vid flera beslut under åren, där hennes 

trovärdighet kunde ifrågasättas och omplaceringen egentligen kunde betraktas 

som korruption. Karin hade sparkat mig från jobbet utan att ens prata med mig 

om vad som hänt. Hon hade ett klart egenintresse av att jag omplacerades. På 

detta sätt klarade hon också sin man, Harald Ullman, från att hamna i 

rampljuset. De var båda på den anklagades bänk vad det gällde förvaltningens 

eget sjuka hus, som inte åtgärdats. Karin Jonsson hade dessutom ljugit för 

ledamöterna i Miljö- och hälsoskyddsnämnden då hon sagt att jag var 

polisanmäld efter att jag skulle ha hotat henne med en bomb.  

   Domstolen hade framhållit att inga belägg redovisats för att orsaken till 

omplaceringen skett efter påtryckningar från de kommunala fastighetsägarna. 

Ett andra misstag var alltså att inte redovisa de sex skrivelser från 

bostadsföretagen som visade på deras missnöje med mig som tjänsteman. 

Orsaken till missnöjet var främst kostnaderna för saneringsåtgärder, som 

beräknades till sammanlagt 500 miljoner kronor. Kanske skulle AD ha insett att 

summan var av den storleksordningen att Stockholmshem, Familjebostäder, 

Svenska Bostäder, JM Bygg, SISAB och Stockholms Kooperativa 

Bostadsförening (SKB) med sina kontakter och skrivelser utövat påtryckningar 

på mina chefer.  

   En klar orsak till att sparka någon från sin tjänst var om personen var hotfull. 

Karin Jonsson, som i ett tidigt skede framfört till SKTF att jag hotat henne med 

en bomb, hade senare dragit tillbaka anklagelsen. Därefter påstod också Lasse 
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Iisakka att jag hotat honom. Efter att jag tagit upp frågan på ett personalmöte 

hade han fört till protokollet att: ”han inte längre kände sig hotad av Kåvestad”. 

I arbetsdomstolen dyker så Karin Jonssons gode vän och partikamrat, Rolf 

Johansson, upp och framför att jag i förtäckta ordalag hotat även honom vid ett 

telefonsamtal. Kanske var det ett misstag att inte påpeka de tre fabricerade hoten 

som lögner där jäv och vänskapskorruption var ingredienserna? Rättvisan var 

otvivelaktigt en fråga om makt där lojaliteten inte hade några gränser. 

   Enskilda händelser, där ord stod mot ord, kunde innebära svårigheter för AD: s 

bedömning av huruvida fel hade begåtts eller inte. Vid ett föräldramöte på 

fritidshemmet Vargen frågade en förälder om jag själv skulle kunna tänka mig 

att ha mina egna barn på det aktuella fritidshemmet. Jag svarade att jag skulle 

kunna tänka mig det, men att han skulle få vara ute och leka på gården och 

möjligen få komma in för att dricka ett glas mjölk. Jag hade dessförinnan 

förklarat för Arbetsdomstolen att personal i tidigare daghemsgrupper hade fått 

sluta på grund av hälsobesvär och att verksamheten i flera omgångar 

omorganiserats på grund av inomhusmiljön. Mina mätningar visade klart på 

sjuka hus-problem och jag hade själv upplevt besvär i lokalerna. Kort sagt; 

Vargen var det värsta ställe jag genom åren inspekterat och undersökt.  

   “Enligt Arbetsdomstolens mening uttalade sig Leif Kåvestad på ett olämpligt 

sätt vid föräldramötet. Han hade lätt kunnat besvara frågan på ett mera allmänt 

sätt utan att spetsa till uttalandet såsom skedde. Hans yttrande var olämpligt 

inte minst därför att det på ett onödigt sätt väckte oro hos de närvarande 

föräldrarna.” 

   Först efteråt förstod jag att mitt uttalande om “ett glas mjölk” var det grövsta 

övertramp jag gjort som tjänsteman och att det var av den digniteten att det 

fanns skäl för omplaceringen. Att sanningsenligt svara på en fråga och att väcka 

oro hos barnens föräldrar var alltså ett allvarligt brott. Att Lasse Iisakka i ett 

brev till fastighetsägaren några dagar senare formulerade krav på att lokalen inte 

skulle användas förrän sanering utförts var tydligen ingen förmildrande 

omständighet. Som tjänsteman fick man inte oroa barnens föräldrar. Det var 

domaren Michael Koch och hans vänstra hand juristen Gudrun Persson 

Härneskog, som var de två skyldiga till domen. De var i mina ögon ett hot mot 

ett friskt samhälle.      

   Det är en förutsättning att vara lite naiv för att driva en process av denna 

kaliber. Med tokig menar jag att man har en tro på likhet inför lagen, tron på 

rättvisan när man inte har tillräcklig kunskap om hur det politiska spelet 

fungerar och man tror att sanningen skall segra över lögnen. Vad som klart 

visade sig i Arbetsdomstolens beslut var, att domaren hade en större tilltro till 

arbetsledningen än till en anställd. Det var inte bara chefen som hade 

tolkningsföreträde på sanningen. Även Domstolen hade makten att bestämma 

vem som talat sanning, utan att motivera varför.  

   “Tung förlust för yttrandefriheten” och “Ärlighet olämpligt för tjänsteman 

enligt AD” blev till tidningsrubriker efter domen. 



 155 

   Karin Jonssons karriär på Miljöförvaltningen hade påpassligt och tvärt 

avslutats och jag blev kallad till den nya förvaltningschefen Sven Rydberg 

tillsammans med Ulla Larsson. Poppen från SKTF fick bli min representant. 

Sven Rydberg ville träffa mig efter att Domen från AD fallit. Sven framförde att 

han hört att LK “fungerade väldigt bra i radonarbetet och hoppades att det så 

skulle förbli”. Han undrade över om jag hade några frågor, vilket jag inte hade. 

Inte heller Poppen hade något att tillägga. Sven framförde att han alltid haft ett 

bra förhållande till sina anställda och att han hade en förhoppning om att så 

skulle bli fallet även i fortsättningen. Vi tog varandra i hand och så var det mötet 

avklarat. Han hade markerat sin position och jag hade förstått vem som var herre 

i huset. 

   Två veckor hade förflutit efter domen och jag hade inte haft några problem 

med hjärtat. Det kändes befriande att beslut tagits, även om det inte gick min 

väg. 

   Riksförbundet mot Sjuka Hus (RMSH) hade gjort en JO-anmälan som gällde 

de sjuka husen på Bäverbäcksgränd i Rågsved. Jag hade tidigare handlagt detta 

ärende och cyklade hem till Miljöborgarrådet kristdemokraten Alf T 

Samuelsson, tillika Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, för att lämna 

över en skrivelse till honom personligen. Han hade inte hört av sig angående 

min förra skrivelse till Nämnden då det gällde Miljöbokslutet för 98/99 där 

problemet med sjuka hus hade sopats under mattan. Jag ville nu förvissa mig om 

att problemen kom fram till högsta ledningen. Men ingenting hände.   

   Efter många turer genomfördes mötet med Poppen och SKTF på 

Miljöförvaltningen. Vi diskuterade bland annat min överklagan av 

Arbetarskyddsstyrelsens beslut. Poppen började sväva på målet, han visste inte 

om det skulle gå. Han skulle höra av sig till Jeppsson på 

Arbetsmarknadsdepartementet. Det lät lite konstigt i mina öron. Höll han på att 

släppa möjligheten till överklagandet eller skulle han lura mig ännu en gång. 

   Jag faxade till Poppen med frågan om han hade något att berätta för mig? 

Pratade med Lasse Dahlbom som sa att bollen ligger hos Poppen. Lasse som 

utsetts till extra huvudskyddsombud efter Annika Lindmark hade inget emot att 

ge Poppen en fullmakt för att driva överklagandet. Dahlbom hade dock fått det 

hett om öronen på grund av sin ståndaktighet från några av Karin Jonssons 

vapendragare. 

   Samma fax skickade jag till Poppen under tio dagar i rad. För att förvissa mig 

om att han levde och fanns i environgerna hade jag också pratat med hans 

sekreterare. Han var inte sjuk. SKTF hade uppenbarligen tröttnat på mig. Jag 

hade hela tiden varit en black om foten och var redan både gömd och glömd.  

   Min frustration innebar att jag skrev ett brev till SKTF:s högsta chef, Inger 

Efraimsson och undrade varför min förre ombudsman inte tog kontakt med mig 

trots att jag telefonerat och skickat samma fax 10 gånger utan att få svar. Men 

brevet låg kvar hemma och blev inte skickat. Hade jag givit upp eller bara insett 
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att skulle jag komma någon vart så var det inte genom fackets försorg? Ville jag 

något så var det nog så att jag fick fixa det själv.   

   Bo Olsson tillsattes som byråchef efter Lasse Iisakka. Leif Herlitz och Carl-

Gustaf Bernelid som också sökt befattningen var båda mycket besvikna över att 

de inte fått tjänsten och lät sin ilska höras av dem som fanns i deras närhet. De 

ansåg båda två att de var förtjänta av titeln byråchef, efter allt de gjort för 

Miljöförvaltningen. Enligt fackets representanter var motiveringen deras 

engagemang där de aktivt agerat mot mig. Med sina “hemliga brev” till 

ledningen, som blivit officiella, hade de diskvalificerat sig själva genom att inte 

personligen ta upp konflikten till diskussion. Enligt de fackliga representanterna 

ansåg ledningen att ingen av dem var kompetent att vara chef med mig som 

underlydande.  

   Råttorna lämnade det sjunkande skeppet. Andra i huset som sökte sig från 

förvaltningen var Annika Gidlund. Hon hade varit på intervjuer för ett jobb som 

personalchef på Universitetet. Förvaltningen var genom massmedias försorg vid 

denna tid ökänd för sitt agerande mot de anställda. Som personalansvarig hade 

Gidlund inte lyckats lösa problemet. Utifrån dessa omständigheter fick jag 

påringningar från Universitetet där man ville veta vem hon var. Hade hon även 

diskvalificerat sig genom att inte sköta sitt arbete vad avsåg mobbningsfallet 

Kåvestad som var dokumenterat i Mobbningsboken, utgiven av 

Arbetsmiljöforum/Du & jobbet?  

   Efter sommaren blev det äntligen klart. Annika Gidlund hade fått jobb, men 

inte på Universitetet, trots idogt arbete av en inhyst konsult. Det var inte 

ovanligt att en konsult engagerades när man ville flytta på högre tjänstemän. Då 

kunde omplaceringen skötas på ett anständigt sätt. Gidlund hade till slut fått ett 

jobb som personalchef på Stockholm Vatten och den som förordat henne för 

jobbet var ingen mindre än Karin Jonsson. Det var bara att lyckönska de 

anställda på Stockholm Vatten ännu en gång.  

   Annica Gidlund skulle sluta och bjöd sina undersåtar på kaffe och tårta. Det 

var uppskattat, särskilt av flera på den administrativa avdelningen där ett flertal 

uttryckte en glädje över hennes försvinnande. 

   En bekant i min närmiljö fyllde femtio. Till drinken och minglandet på ett 50-

årskalas i skärgården fick jag veta att mina två senaste chefer, Karin Jonsson och 

Leif Burman från SABO var ett par och hade slagit sina påsar ihop. Leif Burman 

var trots allt en trevlig kille. Det fanns inget ont i honom och att Karin dumpat 

Ullman för att ersätta honom med Burman förvånade inte.  

   Förvaltningen hade begåvats med ännu en ny förvaltningschef, Ethel Forsberg, 

som skulle ta över Karin Jonssons ansvar för stadens miljöarbete. Dagens 

Nyheter berättade att hon tvättade miljövänligt och hade en kompost på tomten. 

Var det också hennes bild av miljöarbete?      

   En av cheferna på Miljöförvaltningen hade avslutat ett 60-tal sjuka hus-

ärenden utan att de klagande hade underrättats eller fått ett överklagningsbart 

beslut. Eftersom det var ett klart lagbrott ringde jag Carl-Gustaf Spangenberg på 
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Uppsala Universitets Juridiska Institution för att höra om en JO-anmälan kunde 

innebära någon ändring av förvaltningens rutiner. Spangenberg ansåg att 

agerandet var tjänstefel och mycket anmärkningsvärt, men trodde inte att en JO-

anmälan skulle leda till någon framgång, eftersom jag som tjänsteman inte själv 

var drabbad. Inte heller trodde han att Socialstyrelsen skulle granska ett enskilt 

ärende eller att Stadens Revisorer skulle komma fram till att Miljöförvaltningen 

handlat i strid med gällande rutiner.  

   Min fråga om man enligt den nya Miljöbalken kunde polisanmäla 

Miljöförvaltningen för att lägga locket på och undanhålla politikerna hälsofaran, 

trodde han inte heller vara en framkomlig väg. Spangenberg trodde mer på 

massmedia. Om inte heller det funkade borde jag själv skriva en bok eller en 

uppsats om laglösheten inom myndigheten. Han föreslog mig en kurs i Miljörätt.  

 

Verksamhetsplanen 

   Hela avdelningen hade samlats på Naturhistoriska Museet för att på neutral 

mark diskutera verksamheten för år 2000. Vi som varit med några år såg detta 

som ett spektakel, där inriktningen av verksamheten redan var klar. I 

diskussionsunderlaget kunde vi läsa: 

   Beslutade uppdrag som inte kan genomföras.  

“Kommunfullmäktige beslöt vid behandlingen av budget för år 1999 att öka 

insatserna för allergiförebyggande arbete och åtgärder mot sjuka hus. 

Förvaltningen gör den bedömningen att en sådan satsning inte är möjlig mot 

bakgrund av den ram som tilldelats Miljö- och hälsoskyddsnämnden.” 

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att prioritera sjuka hus och 

allergiförebyggande arbete, ändå hade beslutet inte följts. Istället hade arbetet 

decimerats till noll. Ingen person jobbade längre med sjuka hus-problematiken.  

   Ulla framförde att denna dag hade alla möjligheten att påverka 

Hälsoskyddsavdelningens framtida arbete. I grupper skulle framtiden diskuteras, 

åsikter ventileras och förslag för verksamhetens inriktning läggas fram. Därefter 

skulle Ulla Larsson gå igenom alla förslag till förändringar och slutligen ta fram 

den slutliga verksamhetsplanen.  

   Vi som deltagit i dessa sammankomster under nittiotalet såg denna dag som en 

tillställning där vi serverades ett skrovmål på förvaltningens bekostnad, samt ett 

kortare avbräck utanför förvaltningens tegelmurar, än en reell möjlighet att 

påverka verksamheten, då arbetet för nästkommande år redan var bestämt på en 

högre nivå.  

   Dagen var ändå inte helt bortkastad. I sann demokratisk anda fick vi alla läsa 

igenom det presenterade materialet och komma med förslag. Vi kunde ju inte 

komma i efterhand och klaga över vad som senare skulle beslutas. Vi hade alla 

fått vara med i den demokratiska processen.   

   En ny intendent, Lena Hyrke, tog plats i rummet intill mitt för att arbeta med 

allergifrågorna. Till stor förtret för Annika Lindmark, som i anklagande ton 
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förklarade för den nyanställda att hon tagit hennes plats. Annika hade haft 

förhoppningen att hennes samarbetsvilliga attityd till arbetsgivaren skulle vara 

tillräcklig kvalifikation för detta arbete. Det sades att Annika sökt en tillfällig 

tjänst på Livsmedelsavdelningen, men att hon stadigvarande förflyttats, eftersom 

hon aldrig kom tillbaka till vår avdelning.  

   På hälsoskyddsavdelningen fanns förhoppningar om en frälsare, en nytänkare, 

en chef som stod på egna ben, som hade ryggrad och vågade säga ifrån. Den 

nytillträdde Bo Olsson hade ett förflutet i det militära och förklarade omgående 

att det var chefen som bestämde. Med det ville han förtydliga, att han inte hade 

något att säga till om. Det var Ulla Larsson som var chef och när nyanställda 

introducerades fick de genast veta av chefen vad som gällde: “Det finns inga 

sjuka hus - bara ventilationsproblem och psykiska problem.”   

   Chefer kom och chefer gick. Hur skulle den nya förvaltningschefen Ethel 

Forsberg agera?   

   Julen var en lugnets och fridens högtid, men ännu en gång blev jag påmind om 

att jag befann mig ute i kylan. I mitt arbete ingick både att skriva en tillsynsplan 

och Stockholms stads miljöprogram för radon. Vid surfandet i diariet fick jag 

reda på att förvaltningen var remissinstans med avseende på radonfrågor och att 

en kollega fått i uppdrag att skriva ihop ett svar om det, vilket egentligen var 

mina arbetsuppgifter. Det kunde tyckas vara ett banalt uppdrag att svara på en 

remiss, men i uppgiften låg möten med övriga tjänstemän på avdelningen där 

man som individ blev bekräftad.  

   Efter ett långt och ihärdigt arbete med att marginalisera och tillintetgöra min 

person som tjänsteman fick man nog anse att arbetsledningens aktion varit 

synnerligen lyckad. Det visade sig tydligast genom att jag till denna jul inte fick 

ett enda julkort. Tidigare jular hade det drösat ner tjogtals med julkort från dem 

som jag haft kontakt med i mitt arbete under de gångna åren. Det var viktigt att 

bli sedd och bekräftad. Efter fyra år i kylan hade jag slutligen glömts bort av 

koncerner, konsulter och av kommunala kontakter. Det var lika lång tid som mitt 

sorgearbete kring mobbningen varat.  

 

Getingbo eller råttbo 

   Efter sju långa år kom så de två slutliga domarna från Regeringsrätten i de 

sjuka hus-ärenden jag drivit, HSB-området på Reimersholme och 

Stockholmshems bostäder i Södra Station. Beslutet som gällde HSB: s 

fastigheter innebar att de var att betrakta som en sanitär olägenhet enligt lagens 

bokstav. I praktiken innebar det att alla hus byggda under åren 1977-1984 med 

kaseinhaltigt flytspackel skulle saneras om de boende besvärades av 

hälsoproblem, som relaterades till byggnaden. 

   Å andra sidan var bostäderna i Södra Station, som var byggda runt 1990 och 

som sanerats några år senare, oförklarligt nog inte att betrakta som sanitär 

olägenhet. Statens Provningsanstalts tekniska mätningar visade lika höga värden 

som före saneringen och de boendes hälsobesvär hade inte förbättrats efter 
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saneringen. Trots denna vetenskapliga undersökning ansåg Regeringsrätten inte 

att de var i behov av att saneras. Vissa saker förstår man bara inte. 

   Kommunförbundet hade i sin skrift “Gröna nyckeltal” beräknat kostnaderna 

till 15 miljarder för att sanera sjuka hus byggda mellan åren 1985-1995. Kunde 

det vara orsaken till att regeringsrätten inte vågade ta ett beslut med så 

vittgående ekonomiska konsekvenser? En jurist i environgerna uttryckte att även 

de lagkunniga tog hänsyn till de ekonomiska krafterna. Han menade att vi alla 

på ett eller annat sätt var uppknutna till det ekonomiska systemet och beroende 

av det på olika sätt utifrån olika positioner i samhället. 

   På lunchrasten cyklade jag ner till Reimersholme för att intervjuas av TV4 om 

HSB: s sjuka hus. Väl tillbaka i huset träffade jag den nya förvaltningschefen 

Ethel Forsberg. Jag berättade kort för henne att jag uttalat mig i ett sjuka hus-

ärende, men inte som hälsoskyddsinspektör utan i egenskap av 

byggnadsingenjör.  

   – Vi får se vilket kylskåp jag får sitta i efter det här, blev mitt sätt att skämta 

bort denna episod och hon bemötte det med ett sprudlande skratt. Därefter bad 

hon mig berätta det hela för informationschefen Marianne Swahn, eftersom det 

kunde vara av intresse för henne.  

   Ulla Larsson var svart i ögonen dagen efter och luften runt henne var elektrisk. 

Hon tycktes ha fastnat i golvet och höll sig på fem meters avstånd när hon 

pratade med arbetskamraten som stod jämte mig. 

   Byråchefen Bosse Olsson ville diskutera gårdagens TV-nyheter där jag 

intervjuats angående HSB: s sjuka hus på Reimersholme. Han hade en klar 

uppfattning att mina uttalanden skulle innebära obehagligheter för mig. Sätter 

man igång en process vet man att arbetsgivaren kommer att lyfta på varje sten 

för att hitta fel, var Bosses kommentar.  

   Min förklaring till honom blev att jag uttalat mig i egenskap av 

byggnadsingenjör under min arbetslediga tid och inte som förvaltningens 

hälsoskyddsinspektör. Bosse menade att det varit bäst att låta Ulla Larsson som 

var handläggare i ärendet uttala sig i frågan. Hade han tillfrågats, hade han avrått 

mig från att intervjuas i denna fråga. Bosse hade fått tv-inslaget refererat och 

kunde inte återge vad jag sagt, men hans budskap var ändå att jag trampat Ulla 

Larsson på tårna. 

   På eftermiddagen hade jag medarbetarsamtal med min nya byråchef Bo 

Olsson. Berättade att jag fortfarande var utsatt för kränkande särbehandling, men 

inte visste om det var lönt att höra av sig till Yrkesinspektionen. De hade av 

tradition att kontrollera arbetsmiljön utifrån säkerhetsaspekten inom industrin 

och byggarbetsplatser, där de gjorde ett bra arbete.  

   Mitt förslag till Bosse Olsson var att han skulle anlita en utomstående person 

att hålla föredrag om kränkande särbehandling på jobbet med tillhörande 

diskussion. Om inte det gick att ordna var det kanske så att jag ännu en gång 

borde anmäla det hela till Yrkesinspektionen. Jag berättade också om mina 

funderingar att gå direkt till pressen. De var de enda som lyckats få saker och 
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ting att hända, men det skulle också innebära att det återigen blev turbulens på 

min arbetsplats. Detta skulle kunna undvikas om problemet togs upp som en 

arbetsmiljöfråga och diskuterades utan att någon särskild person utpekades. 

Bosse bad mig att fundera över den kränkande särbehandlingen och vad den 

skulle kunna innebära för mig framöver. 

   Några dagar senare klev Bosse in på mitt rum och stängde dörren. Han ville 

gärna veta vem det var som hade särbehandlat mig och utsatt mig för kränkande 

särbehandling.  

   – Jag berättar inte vem som utsatt mig för mobbningen, inte heller på vilket 

sätt. Om jag kommer att gå vidare med det så får det bli genom massmedia. 

Genom mina år på förvaltningen vet jag att det är den enda vägen att få något 

radikalt att hända.  

   Vi diskuterade problemet och Bosse avslöjade att han informerat Ulla Larsson 

om den kränkande särbehandlingen, trots att han vid personalsamtalet lovat att 

inte föra det vidare. Det innebar att han hade fått ytterligare ett problem att lösa. 

   Den facklige representanten på arbetsplatsen undrade över vilka önskemål jag 

hade om lönepåslag inför kommande löneförhandlingar. Han hade frågat några 

handläggare som lagt sig runt 1.500 kronor per månad. Under fem år hade jag 

systematiskt lönediskriminerats och mina före detta kollegor hade sprungit ifrån 

mig lönemässigt med cirka tretusen kronor. Utifrån denna omständighet var mitt 

förslag till lönepåslag 4.500 kronor per månad.  

   Bosse Olsson och en underdånig handläggare var de enda personer på 

avdelningen som höll med Ulla Larsson att “det finns inga sjuka hus”. Orsaken 

till hälsobesvär kunde vara psykiska eller ett problem med ventilationen. Dessa 

åsikter gjorde det omöjligt att diskutera konkreta ärenden. Bosse uttryckte att 

min kunskap om sjuka hus var gedigen och han undrade om jag inte skulle se 

mig om på marknaden för att arbeta med denna fråga. Hade han blivit mån om 

mig eller ville han bli av med mig? Jag hade under vårt medarbetarsamtal härom 

dagen aldrig uttryckt att jag drabbats av missmod eller olust över att gå till 

arbetet: 

   – Här kommer jag att stanna tills jag blir pensionär. Jag är säkert den ende som 

trivs i hela huset.  

   Efter att Bosse lämnat mitt rum funderade jag över vad som sagts och vad 

detta innebar. Kanske hade Ulla Larsson givit Bosse uppdraget att lätta på alla 

stenar för att hitta fel hos mig. Framför mig hade jag återigen en tid med 

övervakning och granskning av det arbete jag utfört. Förhållandena på vår 

avdelning hade dryftats under sju långa år utan att förändras och 

personalomsättningen var fortfarande mycket hög. De nyanställda var oftast 

unga och glada över att få ett arbete i den stora staden Stockholm, men i sinom 

tid blev de klara över den rådande situationen. För somliga tog det år att se 

bristen på ledning och organisation. Lena Hyrke, som tidigare jobbat på en 

annan kommunal förvaltning, såg bristerna och oförmågan redan efter ett par 

månaders arbete och myntade de klassiska orden: 
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   – Var har jag hamnat? Är detta ett getingbo fullt av råttor eller är det ett råttbo 

fullt av getingar? 

   Frustrationen över arbetsvillkoren födde nya ordvitsar bland de anställda. 

”Lite miljö och mycket förvaltning” var ett etablerat uttryck och nya deviser 

spreds tillsammans med intrigerna i den unkna arbetsmiljön; 

“Miljöförmultningen” blev ännu ett begrepp som lanserades när chefernas 

beslutsångest lade sig över avdelningen som en ostkupa och myndighetsarbetet 

gick i stå i det eviga kretsloppet.  

   Att problemen satt i väggarna var ett välkänt uttryck, men på “förmultningen” 

satt de också i golven. Bosse Ekstam hade efter många års dividerande anmält 

förvaltningen till Miljödomstolen. I vårt eget sjuka hus hade Bosse länge lovats 

att relevanta golvåtgärder skulle vidtas i hans arbetsrum. Men det hade förhalats 

gång på gång och nu hade han tröttnat. Att förvaltningen hamnat i 

Miljödomstolen var knappast en fjäder i hatten, då det blev uppenbart att 

myndigheten inte ens klarade av sina egna problem! Än mindre kommunens 

övriga sjuka hus. 

   Skrivelsen till Miljödomstolen hade slutligen resulterat i att ytterligare en 

konsult anlitats. Bosse Ekstam hade evakuerats från sitt rum, golvmattan hade 

rivits ut och golvet skulle stå naket ett par dagar för att kemikaliestanken skulle 

vädras ut. Efter några dagar smordes golvet med en ny kemikalie och lukterna 

blev än värre, men trots det var det sagt att laminatgolvet skulle läggas på 

samma vecka. Efter en månad hängde lukten kvar i rummet som blev stående 

tomt. Det vädrades, extra värme sattes in och så stod det där med sina dofter 

som emellanåt spreds genom korridorerna och ventilationssystemet. Nu hade 

förvaltningen dragit på sig ytterligare ett problem som de inte klarade av att 

handskas med. 

   Något hade hänt. Var det tiden, eller var det insikten om att allt kommer att 

bestå, som fått mig att se situationen på ett nytt sätt? Arbetskamraterna undrade 

vad som hänt: 

   – Har du träffat en ny qvinna, undrade Elisabeth. 

   – Du är fucking unbelievable! Hur fan kan du vara så glad i detta sjuka hus? 

undslapp det Roger. 

   – Vad har hänt? Jag har aldrig sett dig i en vit t-shirt, skrockade Anders. 

   Och visst, något hade hänt! Efter att ha klätt mig i svarta t-shirts i ett halvt 

decennium hade jag inhandlat ett par vita t-shirts. Inget medvetet val, men något 

hade faktiskt hänt. Var det bara så att sorgearbetet var över och kraften med 

livsglädjen hade återkommit?   

   Det hade under flera år varit en dålig arbetsmarknad för inspektörer, men med 

den nya miljölagstiftningen började konsultverksamheten att ta fart. Folk som 

såg chansen slutade på avdelningen. Omsättningen var återigen hög och nya 

ansikten dök upp i korridoren. Ulla Palmquist flöt runt och presenterade 

nyanställda, men “glömde” fortfarande att titta in på mitt rum för att visa upp 

avdelningens nya hälsoskyddsinspektörer. Detta fick till följd att nyanställda 
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trodde att jag inte hörde till samma avdelning. Jag blev en kuf som strök 

omkring i korridorerna liksom av en händelse, tills vi satt vid samma bord på 

avdelningsmötet.  

   Vi radonhandläggare hade tilldelats var sitt arbetsområde där Anders 

Strömberg ansvarade för flerfamiljshusen, Hans Bergerholm hade småhusen, 

Marianne Svensson daghemmen och jag skolorna.  

   Anders och jag hade varit ute på Storkyrkoskolan och fått klart för oss att de 

hade mycket svårt att hantera problemet med de höga radonhalterna. SISAB som 

var fastighetsägare hade anlitat en erkänd konsult, som gjort en utredning. Detta 

var en nyhet för förvaltningen och även de åtgärder som de delvis utfört.  

   Några dagar senare avlade jag en oanmäld visit på SISAB och träffade den 

tjänsteman som arbetade med radon. I väntan på att han slutförde sina 

arbetsuppgifter for mina ögon över bokhyllorna och fastnade på en pärm med 

rubriken; TVOC (totalhalten av flyktiga organiska ämnen). Jag frågade om 

mätmetoden över kemiska föroreningar i inomhusmiljön. Tjänstemannen hade 

ingen kunskap om vad det var för något, men jag fick gärna titta i pärmen. Det 

visade sig att pärmen var full med TVOC-mätningar, som uppvisade omfattande 

golvproblem på ett stort antal skolor. Så länge pärmen bara fanns i SISAB: s 

bokhylla var den ofarlig, men detta var ett kemikalie- och hälsoproblem. Den 

dag denna hemlighet uppdagades skulle det förklara varför så många barn, 

ungdomar och lärare hade fått hälsobesvär i den osunda skolmiljön. Dessutom 

skulle byggbranschen glädjas åt ett omfattande arbete med att sanera skolor. 

Men tyvärr fanns inte någon på Hälsoskyddsavdelningen med sakkunskap om 

golvproblem och jag hade ingen som kunde informeras om denna bygg- och 

kemikaliekatastrof.     

   Min visit gjordes för att jag skulle ta del av de radonmätningar och 

undersökningar som SISAB utfört. Som myndighetsperson nekades jag samtliga 

handlingar av den tidigare så tillmötesgående tjänstemannen. Jag förklarade för 

honom att lagstiftningen låg till grund för mina krav och att förvaltningen hade 

rätt att få alla de handlingar som efterfrågades. Så blev det inte. Dessutom revs 

vissa handlingar sönder i min åsyn. Jag häpnade över SISAB: s attityd gentemot 

myndigheten.  

   Tillbaka på förvaltningen tog jag upp problemet i radongruppen och bad att 

chefen Bosse Olsson skulle kräva in alla handlingar som vi måste ha för vårt 

tillsynsarbete. Bosse ordnade ett möte med SISAB. Mina barn hade 

skolavslutning och jag hade inte själv möjlighet att närvara, men Bo Olsson och 

Anders Strömberg var där och fick veta att SISAB inte tänkte lämna ut de 

handlingar och åtgärdsförslag som jag begärt i två tidigare skrivelser. 

   Efter mötet träffades vi på Bo Olssons rum, Bo, Anders och jag. Som 

myndighetschef hade Bo Olsson inte lyckats förmå SISAB att följa den 

lagstiftning som vi var satta att efterleva. Återigen upprepades denna märkliga 

situation. De kommunala bolagen behandlade Myndigheten som luft. SISAB 

styrde Miljöförvaltningen och satte ramarna för arbetet. Det här var korruption 
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och Miljöförvaltningen framstod i mina ögon allt mer som en låtsasmyndighet, 

där de kommunala bolagen satte gränserna och trotsade både myndigheten och 

lagstiftningen.  

   I några månader hade jag lagt det praktiska arbetet med radon åt sidan för att 

ta fram Miljöförvaltningens handlingsplan och stadens Miljöprogram för radon. 

Jag kunde kallt konstatera att vi inte följt vare sig vårt Miljöprogram eller 

handlingsprogram. Vi hade inte ens följt lagstiftningen. Allt var bara ett 

bländverk att visas upp för politikerna, som varje gång miljöboksluten 

presenterades förklarade att vi gjort ett gott arbete.  

   Miljöboksluten var fullmatade med lögner angående radon och sjuka hus. 

Tidigare uppsatta mål gleds förbi med svepande formuleringar som fick en att 

undra varför inte politikerna reagerade. Eller ingick det i spelets regler att inte 

fråga eller ifrågasätta avdelningschefens sätt att presentera vårt arbete?  

   Jag skulle få sparken i morgon dag om jag berättade hur illa ställt det var med 

radonproblemet! Miljöförvaltningen hade uppmätt radonhalter i Svenska 

Bostäders fastigheter i Dalen som vida översteg gällande gränsvärden. Självklart 

var det därför som mätresultaten stoppats undan i mörkblå pärmar och inte förts 

in i dataregistret så att de gick att hitta. Om dessa mätningar synliggjorts skulle 

ett jätteproblem uppdagas. Dels skulle det avslöjas att förvaltningen under tio 

långa år haft vetskapen om problemet, dels skulle de få agera som en myndighet 

och kräva åtgärder av kommunala bolag.  

   En som redan fått silkessnöret var Svenska Bostäders VD Esbjörn Olsson, vars 

ekonomiska eskapader med bolagets kapital fick honom förflyttad från VD-

stolen. Även SISAB:s VD Jan-Åke Henrikssons raljanta försäljning av 

fastigheter genom bolag där dottern var anställd skulle få honom på fall. Efter 

revisorernas starka kritik fick han lämna sin VD-stol. 

 

Dalen - a never ending story  
   Bostadsområdet Dalen totalsanerades för mer än 600 miljoner kronor. En 

utvärdering av saneringen hade gjorts av Yrkesmedicin i Örebro. De olika 

saneringsmetoderna som använts i området visade att saneringen misslyckats i 

fyra av de fjorton gårdarna där hälsobesvären inte hade minskat till den nivå 

som ansågs vara godkänd. Ytterligare saneringar för två hundra miljoner låg i 

potten i detta pokerspel. I sedvanlig ordning hade Miljöförvaltningen agerat 

städgumma och städat undan dessa dokument genom att de inte lämnats in för 

diarieföring som inkomna handlingar till Myndigheten. På detta enkla sätt 

existerade inte dessa handlingar, liksom andra känsliga handlingar som 

“försvunnit”. 

   Men problemet var större än så. Efter att jag tidigare uttalat mig i tidningar och 

TV om husarrest, straffarbete, munkavle samt förvaltningens sjuka hus fanns 

andra människor i samhället som såg en möjlighet att nyttja mig som språkrör.  

   En dag ringde en tjänsteman på Yrkesinspektionen som hade något att berätta 

om Dalen. Det jag fick höra var så osannolikt att jag undrade om han delade sin 
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verklighet med fantasins värld. Jag frågade lite försynt hur han kände till alla 

dessa märkliga företeelser. Han berättade då om de ”hemliga” handlingar som 

han hade och lovade att skicka dem till mig.  

   Jag läste och begrundade. Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne ville vid 

nybyggnationen av Dalen pröva en rysk byggmetod med ett nytt tillsatsmedel 

till betongen, som innebar att man kunde gjuta betongfogar även vid 

minusgrader. Statens Planverk (Boverket) godkände det så kallade 

utvecklingsarbetet med förbehållet:  

   “Vi förutsätter att Ni i samråd med Stockholms kommuns byggnadsnämnd 

håller oss underrättade om resultatet av försöksverksamheten i fråga.” 

Dokumentet delgavs även Cement- och Betonginstitutet och Stockholms 

Stadsbyggnadskontor. Av handlingarna framgick att Ohlsson & Skarne ansökt 

om besked från Yrkesinspektionen att nyttja tillsatsen som enligt de ryska 

föreskrifterna var ett gift. Dispens för att nyttja giftet på byggplatserna i Enskede 

med 1.500 lägenheter och Tullinge med 200 lägenheter hade givits av avd.dir 

Sven-Olof Björk på Statens Planverk.   

   Yrkesinspektionens svar till Ohlsson & Skarne är kort och koncist: Enligt 

kungörelsen om hälso- och miljöfarliga varor har Ni hit anmält, att gift kommer 

att användas i Er yrkesutövning. 

   Särskilda instruktioner med säkerhetsföreskrifter hade utarbetats för dem som 

skulle arbeta med giftet av Forskningsinstitutet för betong i Gosstroy, Moskva:  

* Förvaringsbehållare för tillsatsmedlet måste förses med skylten “Gift”.  

* Rum där tillsatsmedel beredes måste ha förbättrad ventilation. 

* Anställda med uppgift att bereda tillsatslösningar måste få 

specialinstruktioner och använda gummistövlar, gummihandskar samt 

skyddsglasögon.  

* Det är förbjudet att äta i rum där tillsatserna förvaras. Hud måste skyddas för 

kontakt.  

* Om giftet lyckas tränga in i kroppen leder det till utvidgning av blodkärl, 

yrsel, och illamående. Person med yrsel måste tas ut i friska luften, lugnas ned, 

placeras varmt och undergå syre- och medicinalvård.  

* Personer med eksem på händer eller ansikte får inte arbeta med giftet.  

   Giftets biverkningar kan enligt bifogad lista ge: Cancer, fosterskador, 

förgiftning, plötslig död, allergiska reaktioner, genetiska skador och tumörer. 

   Kunde giftet som användes i Dalen vara en anledning till att jag inte fick 

skriva om flytspackel när jag jobbade på SABO? Risken fanns ju att någon 

whistle blower skulle höra av sig. Var det också vara en förklaring till varför jag 

fråntogs handläggningen av Dalen när jag upptäckte att det var flera gårdar som 

inte hade blivit bra trots sanering? 

   Läkaren Mats Eriksson som arbetade som distriktsläkare i Enskede under 

dessa år skickade en skrivelse 1987.10.05 till Miljöförvaltningen: 

   Redan tidigt efter inflyttningen 1979-1981 klagade många boende på 

medicinska besvär. I september 1982 var den så kallade Dalenrapporten klar. 
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Den kan tjäna som pedagogiskt varningsexempel på hur det inte bör gå till vid 

utredning av s.k. sjukahus. Man mätte ämne för ämne och refererade till olika 

gränsvärden. Man fastslog(felaktigt) att några medicinska besvär förorsakade 

av felaktigheter i husen inte gick att påvisa.  

   Miljöförvaltningens stadsläkare Jan Hermanson citerades i massmedia, 

uttalade sig om de boende som hypokondriker och Miljöförvaltningen “lade ett 

tungt lock på klagomålen” och “Svenska Bostäder kunde lugnt avfärda de 

fortsatta missnöjesyttringarna som kvirr och gnäll”.  

   Under 1986 går en enkät till 1454 lägenheter. Något i luften irriterar, det 

luktar inte bra, luften känns instängd och torr. Förnimmelsen av torr luft är en 

så kallad sinnesretning - orsakad av irritanter i luften (jfr formaldehyd) Ingen 

som utreder sjuka hus idag avfärdar detta symtom utan det är ett starkt indicium 

på att luftkvaliteten är dålig (oavsett relativ fuktighet). 

   Jag hoppas Era kunskaper inom sjuka hus förbättrats sedan 1982 och jag 

hoppas att Ni nu gör en ansats för att revanschera Er. Vi vill ha Er hjälp! Vi vill 

försöka tvinga fram en offentlig ursäkt, en klassificering av vissa speciellt dåliga 

lägenheter om sanitär olägenhet, vi vill också ha hjälp med radonmätning, vi 

vill också ha Ert stöd i fortsatta förhandlingar i hyresnämnd etc. Många 

hyresgäster har vänt sig till Er under årens lopp för att få hjälp - till synes 

förgäves.  Nu vill jag ge er chansen att få vara med i miljö- och 

hälsoskyddsarbete i stället för att bedriva dess motsats. 

   Brevet lades till handlingarna med orden: “Ärendet avslutas. Ärendet ingår i 

Dalenprojektet. 1990-01-02.” 

   När problemet i Dalen uppdagades gav Byggforskningsrådet pengar till dem 

som hade intressen i flytspackelbranschen för att kartlägga, utreda och 

sammanställa flytspackelproblemet i Dalen. Fem referensgrupper med 

ingenjörer och tekniker från byggindustrin blandades med ett fåtal 

myndighetspersoner och en läkare, Carl-Johan Göthe från Yrkesmedicin på 

Södersjukhuset.  

   Göthe var känd för att gå byggbranschens ärende och ifrågasatt som läkare då 

han 1975 uttalade att asbest var ofarligt för människor. Det var två år innan 

asbesten förbjöds. Han hade också varit inblandad i ett daghem med sjuka hus-

problem där de anställda kvinnorna fick missfall, vilket han förklarade med 

deras vidlyftiga leverne. Dessutom hade han tillsammans med stadsläkaren 

deltagit i hälsoutredningen av de boende i Dalen där de konstaterade att 

hälsobesvären inte kunde knytas till boendemiljön.  

  Ett femtiotal av landets förståsigpåare var gräddan i de fem referensgrupperna 

som tillsattes efter ett sinnrikt system. Avd.dir Sven-Olof Björk från Statens 

Planverk, han som godkänt det giftiga ämnet i Dalen, satt med i fyra av 

grupperna, liksom professor Hans Ericsson från Gnostic AB. Två av landets 

mest kända förespråkare och försvarare för flytspackelindustrin var Johan 

Alexanderson och Björn Hellström. Alexandersson satt med i tre 

referensgrupper och Hellström var sekreterare i samtliga grupper.  
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   I den referensgrupp som skulle utreda och kartlägga en “Bedömning av 

hälsorisker”, fanns inte någon läkare, vilket kan förklara den medicinska 

slutsatsen; det fanns inte några ämnen från golvmaterial som kunde ge några 

hälsobesvär. Man skall inte oroa folk, var något som jag hört till leda från både 

fastighetsägare och chefer. Det hade inneburit att känsliga uppgifter 

undanhållits, då det ofta fanns ansvariga i maktpositioner som skulle räddas från 

att utsättas för granskning. Målvakten som samhällsfenomen var viktig för att 

skydda de stora skurkarna. Efter tio års utredande av bostadsområdet Dalen 

sanerades samtliga fjorton gårdar efter olika metoder. Men bra blev det inte. De 

som fortsättningsvis klagade över hälsobesvär hänvisades direkt till Ulla 

Larsson, som såg till att dessa ärenden avslutades, eftersom hon ansåg att de 

hade psykiska problem.                                                                                                  

 

Målvakten en förvaltad tradition 

   Miljöförvaltningen hade tidigare utarbetat en tradition att lägga locket på och 

när bostadsområdet i Södra Station också visade sig vara ett sjuka hus-område 

där Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder ägde huvuddelen av 

bostäderna hände återigen samma sak. Jag utredde ett antal lägenheter som 

visade sig vara sanitära olägenheter. Läkaren Jaan Storsäter på 

barnavårdscentralen i Södra Station gick ut i pressen och berättade om barnens 

hälsobesvär. De boende och personal på daghem svarade på hälsoenkäter där 

problemen framträdde allt tydligare. Sachsska Barnsjukhuset utvärderade det 

material som undanhållits både bostadsbolagen och politikerna i Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. Rapporterna fastslog att den höga frekvensen av enbart 

eksem där över 40 % av barnen hade drabbats, kunde knytas till bostäderna och 

daghemmen. Dessutom förekom andra allergiska besvär som astma, ögon-, näs- 

och halsbesvär samt huvudvärk och trötthet, vilket innebar att huvuddelen av 

barnen i området hade drabbats på olika sätt. 

   Under 1999 hade ett hundratal sjuka hus-ärenden avslutats där jag tidigare 

varit handläggare. Det smärtade när jag såg hur enskilda människor behandlats 

med: Ärendet avslutat, olägenhet ej påvisad. Någon relevant mätning av golven 

hade inte utförts i de klagandes lägenheter, vilket var helt i strid mot 

lagstiftningen. Inte heller hade de klagande fått något formellt beslut eller givits 

möjlighet att överklaga, vilket förvaltningslagen stadgar. Under de fem år jag 

jobbade med problemen på förvaltningen avslutade jag ett enda sjuka hus-ärende 

och det på en direkt order av Ulla Larsson. Detta ärende var det enda som jag 

hittills skämts över i mitt arbete. Dessutom var beslutet felaktigt. Förlåt mig 

Inga-Lill Lindgren i Skarpnäck!  

   Kanske var det dags för politikerna att initiera en forskning värd namnet för att 

undersöka om de kemikalier som fanns i golven i bostadsområdet Södra Station 

även innebar en ökad frekvens av cancer eller reproduktionsstörningar hos de 

boende. Visserligen hade Statens Miljömedicinska Lab på Socialstyrelsens 

begäran tjugo år tidigare utrett frågan i Dalen om misstänkt cancer, men 
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slutsatsen var då att de påvisade ämnenas toxicitet och cancerogena effekt var 

felaktig eller starkt överdriven. De forskare som tidigare påpekat denna fara 

syntes inte längre i debatten. Visserligen hade det framförts att 

lågdosexponering av kemikalier i inomhusmiljön under en längre tid kunde 

medföra hälsobesvär, men var fanns en seriös forskning?   

   Vad det gällde radonet hade inga omfattande åtgärder vidtagits i flerfamiljshus 

i Stockholm, trots att problemet varit känt i 50 år. Sjuka hus-problemet var bara 

drygt 20 år gammalt, så än var det för tidigt att förvänta sig något av regerande 

stats- eller miljöministrar.    

 

Dårhuset 

   Tillbaka till arbetet efter fyra veckors semester fann jag en arbetsplats i 

upplösning. Mina arbetskamrater betraktade vår avdelning som rena rama 

dårhuset. Lena Hyrke, som bara jobbat ett år, gjorde klart för mig att hon inte 

tänkte jobba kvar och Anders Strömberg hade gått in direkt på internet för att 

leta nytt jobb efter en händelse dagen innan. Ulla Larsson hade vid ett möte i 

diffusa ordalag berättat att någon på avdelningen hade hotats och uttalat att: “Vi 

vill inte att detta fortsätter, det hela är så allvarligt att det har polisanmälts.” 

Hennes sätt att uttrycka händelsen fick givetvis medarbetarna att fundera över 

vem på avdelningen som hotat vem och diskussionens vågor och undringar gick 

höga i rum och korridorer. 

   Eftersom Lasse Iisakka för sex år sedan sagt att han känt sig hotad av mig och 

Karin Jonsson framfört till SKTF att jag hotat henne med en bomb hade jag 

allvarliga funderingar över om sakfrågan åter gällde mig. Jag kände mig lätt 

stressad men efter att ha pratat igenom läget med arbetskamraterna stod klart att 

jag på intet sätt var inblandad i denna historia. Men man visste aldrig vad som 

kunde hända på denna avdelning, som genom åren styrts av intriger, märkliga 

lappar på skrivbordet, hemliga brev och slutligen hemligstämplade dokument på 

Miljöförvaltningen och Yrkesinspektionen som skyddade dem som utövade 

terrorn.   

   Den nya intendenten Lena Hyrke hade fått i uppdrag av Ulla Larsson att 

sammanställa alla sjuka hus-ärenden i Södra Station och avsluta dem och 

frågade mig om råd hur hon skulle förhålla sig till den arbetsuppgiften. Hon 

hade gått igenom alla handlingar och sett det som märkligt att hyresgästernas 

klagomål inte hade utretts. Hälften av alla daghem hade dessutom undersökts 

och på samtliga av dem fanns hälsoproblem och klara indikationer på 

golvproblem.  

   Johnny Hellman hade tidigare också handlagt dessa ärenden och därefter 

skriftligen uppmanat förvaltningen att upprätta en handlingsplan. Det gick inte 

att avsluta ärenden i Södra Station, eftersom de inte hade utretts på det sätt som 

Socialstyrelsen föreskrev. Inga golvmätningar eller relevanta undersökningar 

hade utförts och att avsluta dem skulle vara ett miljöbrott. Det skulle vara väl 
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magstarkt för Lena Hyrke att följa uppmaningen, även om den kom från de 

överordnade cheferna Ulla Larsson och Ulla Palmquist. 

   Bosse Olsson hade berättat att man vid nyanställning av inspektörer var mån 

om att se till att det var unga nyutbildade flickor som fick jobbet. De ansågs vara 

mer fogliga och inte allt för handlingskraftiga. Ullorna Larsson & Palmquist 

ville inte hamna i samma situation som tidigare, när jag jobbade med problemet. 

Bosse hade dessutom förhört sig med Lena Hyrke om vad jag kunde tänkas 

göra. Ullorna var rädda, eftersom blotta misstanken om miljöbrott skulle 

polisanmälas. De var verkligen rädda för mig. 

   Det var inte någon nyhet att de som hade handlagt sjuka hus också såg till att 

ärenden avslutades utan relevanta undersökningar. Det hade gjorts under drygt 

två år av Isabel Drakenmark, Annika Lindmark och Lasse Iisakka. De hade inte 

haft kraft att stå emot Ulla Larssons tydliga chefsuppfattning; att alla som 

klagade på sjuka hus också var mer eller mindre psykiskt sjuka.  

   Lena Hyrke, som fått uppdraget att avsluta klagomålen i Södra Station, skulle 

presentera sitt arbete för Ulla Larsson på kommande måndagsmöte. Bosse 

Olsson berättade för Lena att han inte kunde delta på måndagsmötet, men 

förväntade sig att Lena skulle sköta dessa ärenden genom att “lägga locket på”. 

Lena chockades av förvaltningens syn på sjuka hus-problemet och hur det skulle 

lösas.   

   Lena berättade att hon sökt ett nytt jobb och att endast lönefrågan var kvar att 

diskutera. Hon tyckte att jag också borde söka mig ett nytt arbete. Jag förklarade 

att detta dårhus var en naturlig arbetsplats för mig. Med min bakgrund som 

kurator hade jag, om inte en funktion att fylla, åtminstone en viss förberedelse 

för att arbeta under liknande omständigheter.     

   Genom åren hade 15 handläggare och chefer deltagit i möten, undersökt, 

handlagt och sammanställt undersökningar, mätningar och enkäter i Södra 

Stationsprojektet. Intervjuer hade gjorts med de boende som klagat över 

hälsobesvär. Sanitära olägenheter som lukter från golvkonstruktionen, fukt i 

golv med nedbrytning av golvmaterial hade konstaterats och i det samlade 

materialet fanns namn på de klagande. Men ingen av dessa personers klagomål 

hade registrerats som klagomål i registret.  Syftet med projektet var bara att göra 

en inventering av de sjuka husen, inte att ställa några krav på åtgärder eftersom 

det inte ingick i “Projektet Södra Station”. 

   Rapporter, undersökningar och klagomål hade av ansvariga chefer genom åren 

undanhållits, förlagts, förslutits i kartonger, avslutats och stoppats undan 

offentligheten. Men jag var inte ensam i huset om att reagera över 

förvaltningens miljöbrott. Här presenterades material som jag inte haft den 

blekaste aning om att det ens existerade. Det vände sig i magen när jag 

bläddrade igenom det digra materialet, som Lena Hyrke fått order om att 

avsluta.  

   De som jobbade med Södra Station hade som projektanställda ingen 

befogenhet att agera som myndighetspersoner. De hade dessutom medvetet bytts 
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ut med jämna mellanrum för att helheten skulle förloras. Endast Johnny 

Hellman, som en kortare tid arbetat med projektet, hade haft adekvat utbildning 

och kunskap för att handgripligen kunna ta sig an problemet som 

myndighetsperson.  

   I december sändes två radioprogram om den bortglömda skandalen i Södra 

Station. I programmet berättade hyresgäster att de fortfarande hade 

hälsoproblem trots att deras lägenheter sanerats. I den utredning som Statens 

Provningsanstalt hade gjort framgick också att varken hälsobesvär eller de 

skadliga kemikalierna hade minskat efter saneringen.  I en intervju uttryckte 

Ulla Larsson: 

   – Vi har inte hittat något särskilt i Södra Stationsområdet som skulle tyda på 

att det är ett sjukt område på något sätt. 

   Hyresgästernas hälsobesvär förklarade hon med att de hade psykiska problem 

och jämförde dem med personer som ansåg sig vara utsatta för strålning eller 

gaser från illasinnade grannar. Dessutom fastslog Ulla Larsson att de boendes 

klagomål inte skulle föranleda vare sig undersökningar eller mätningar för att 

konstatera om sanitär olägenhet förelåg.  

   TV: s ABC-nytt följde upp de två radioprogrammen och påpekade att 

Miljöförvaltningen gjort en undersökning redan 1997 samt två år senare 

ytterligare en undersökning, som visade på problem. Föräldrarna till barnen på 

barnstugorna kände sig lurade för att de inget fått veta och politikerna i Miljö- 

och hälsoskyddsnämnden var lyckligt ovetande eftersom inte heller dessa hade 

informerats om problemet. Ulla Larsson utlovade nu ännu en undersökning och 

lovade att politikerna skulle informeras.   

   I sex år hade Ulla Larsson undvikit mig, men denna dag knackade hon på för 

att visa sig i dörröppningen. Denna situation hade jag upplevt tidigare och det 

var förknippat med att jag skulle skåpas ut, förnedras eller bara terroriseras. Men 

detta var för mig en svunnen tid. Idag hade hon inte kraften att skada mig. Idag 

var det hon som var rädd för mig. Hon var rädd, för att hon visste att jag kände 

till hennes handlingar som var av karaktären att de borde polisanmälas. Nu stod 

hon där och hon var inte hotfull. Hon ville bara berätta att hon inte hunnit med 

att titta på det radonbrev som jag hade för avsikt att skicka till en 

fastighetsägare. Hon berättade också att hon hade pratat med Anders Strömberg 

om mitt radonarbete. Så informativ hade hon inte varit sedan den dag jag 

berättat att min sjukskrivning hade sitt ursprung i den dåliga arbetsmiljön. Det 

var hösten 1994.  

   Bosse Olsson kom åter in till mig för att luska efter vem som hade utsatt mig 

för personliga påhopp i form av hemliga uppmaningar på datorn. Han berättade 

vidare att Ulla Larsson och min radonkollega Anders Strömberg hade diskuterat 

den handlingsplan för radonarbetet som jag för tillfället skrev på. De var överens 

och godkände den utformning jag tagit fram. Jag blev förvånad, förstummad och 

i tysthet förbannad. Hur kunde det komma sig att Ulla Larsson inte pratade med 
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den som utförde arbetet utan istället uppdrog åt en kollega att framföra hennes 

synpunkter?  

   S:t Erikshälsan presenterade resultatet från den nyligen utförda enkäten på 

avdelningen som handlade om stresshantering. Den visade på en dålig 

organisation och en dålig kommunikation mellan chefer och anställda. Ingen 

förvånade sig.  

   Jag hade mina funderingar att ta upp avdelningens problem med Ethel 

Forsberg. Hälften av avdelningens anställda hade slutat sedan förra året och 

hälften av dem som var kvar sökte sig bort.     

   På APT-mötet meddelade Ulla Palmquist att Johnny Hellman fått den tjänst 

som Anders Strömberg och jag också sökt. Historien upprepade sig. Inte heller 

denna gång hade Ulla P meddelat mig personligen att jag inte fått tjänsten, utan 

lät mig få veta det hela på ett avdelningsmöte. Anders Strömberg hade dock 

informerats personligen av Ulla Palmquist. Hon fortsatte att sätta mig på 

undantag ännu i denna dag.  

   Två kvinnliga kollegor var inne i en förtrolig diskussion när jag passerade. Jag 

undrade över om de diskuterade förvaltningens kommande daghemsfolder, men 

drogs in i en diskussion av en helt annan karaktär. Något särskilt hade hänt och 

diskussionen cirklade runt Ulla P:s attityd till dessa unga nyanställda kvinnor, 

där båda kände sig förtryckta, illa bemötta och behandlade som barn. Här gick 

jag och trodde att byråchefen Ulla Palmquist på något sätt utsatte bara mig för 

kränkande särbehandling. Anna Eriksson sammanfattade det hela med att det var 

nog inte så att någon på avdelningen utsattes för särbehandling. Alla 

behandlades lika illa.  

   Dagens Nyheter publicerade en artikelserie om mobbning och jag läste 

igenkännande de två artiklarna om detta fenomen, men fastnade framför allt i 

faktarutan, “I början av 90-talet uppskattades mellan 100 och 300 självmord per 

år bero på mobbning”. Man undrade om den hårdare attityden i samhället och 

det tuffare arbetsklimatet under det gångna decenniet ökat antalet självmord.   

   På fikarasten avhandlades avdelningens nya hybridbil som gick både på batteri 

och på bensin. Kollegan Jerzy berättade att när det blåste som mest kring min 

person hade man gått in och granskat hur jag fört körjournaler samt 

bokningslistor och om jag rent av använt bilen för privat bruk. Fanns det månne 

anledning till klagomål även över hur jag skötte den detaljen? För att försöka 

misskreditera mig som person hade man lyft på varenda möjlig sten för att hitta 

något att klaga över. Jag blev förstummad och kom mig inte för att fråga vem 

som givit uppdraget att granska mig så ingående. Det hela fick sjunka undan, 

men ett par dagar senare ställde jag frågan. Svaret blev att det var Ulla Larsson. 

   Så här i slutet på året kunde det summeras att Bosse Ekstams rum ännu stod 

stängt efter nio månaders försök att lufta ut kemikalielukten från golven. Bosse 

Ekstam började tröttna på uteblivna löften om att ta itu med problemet.   

   I detta icke handlingarnas hus hade den blivande omorganisationen tagit all 

kraft på alla avdelningar förutom Hälsoskyddsavdelningen, som inte omfattades 
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av den. Arbetet kring omorganisationen hade inneburit starka känslor, hårda ord, 

konflikter, upprörda meningsskiljaktigheter och facklig verksamhet. Saker och 

ting ställdes på sin spets med långa sjukskrivningar som följd, men på vår 

avdelning fanns en avmätt distans till detta bråk. På Hälsoskydd fanns bara en 

enda nyårsönskan, en övergripande omorganisation med nya chefer. 

   Själv hade jag ingen tanke på att sluta på förvaltningen. Det var den rätta 

arbetsplatsen och för mig, det nav där informationen cirklade runt för att 

omsättas till enstaka artiklar och jag kunde fungera som visselblåsare (whistle 

blower) för journalister som hade miljön som arbetsområde.     

  

Arbetsmiljöinspektionen vill inte  
   Bo Olsson kom in på mitt rum för att lätta sitt hjärta. Han berättade att Ulla 

Larsson sagt att hans huvudsakliga arbetsuppgift var att “hålla efter Leif 

Kåvestad”. Det var därför han hade fått jobbet som byråchef för två år sedan. 

Han ansågs ha de bästa förutsättningarna av de sökande för att ta hand om det 

problemet, eftersom han inte varit anställd på förvaltningen under de turbulenta 

åren. Vid ett senare tillfälle hade Ulla gått i taket och Bosse hade i bryska 

ordalag uppmanats att tillrättavisa mig efter att jag på en telefonlista till 

reception föreslagit att de kunde hänvisa till mig om de hade frågor kring sjuka 

hus.  

   Ulla Larsson hade avgått med seger i Arbetsdomstolen. Trots det kunde hon 

inte avsluta kriget. Enligt Bosse var hon rädd för mig. Hur länge skulle hon orka 

innan hon bröt ihop? Hennes psykiska hälsa var vacklande och jag hoppades att 

hon skulle få bättre hjälp från personalavdelningen än de övriga i huset som 

utsattes för olika slags övergrepp. 

   Det hade återigen regnat pengar över förvaltningens inspektörer och alla skulle 

få sin beskärda del. Ulla Larsson fördelade avdelningens slantar utan att 

diskutera frågan med facket. Jag tilldelades hälften av vad mina kollegor fick. 

Jag förvånades inte, men tog tillfället i akt och frågade Bosse Olsson om Ulla 

diskuterat lönepåslaget med honom. Det hade hon inte gjort. Hon hade över 

huvud taget inte förhört sig om vårt arbete i radongruppen. 

   Bosse Olssons bekännelse att han hade i uppdrag att övervaka mig och 

rapportera till Ulla Larsson var verkligen en födelsedagspresent som sysselsatte 

mina tankar före sängdax. Det påminde om den övervakning som medborgarna i 

Östtyskland utsattes för av Stasi under efterkrigstiden. Jag tog mycket illa vid 

mig och dagen efter stannade jag hemma från arbetet för att lugna ner mina 

upprörda känslor. Jag måste återigen hitta ett förhållningssätt till detta skändliga 

agerande. Jag sjukskrev mig.  

   Jag ringde Bosse Olsson på jobbet. Arbetsgivaren hade lagt fram ett förslag 

till honom om att han skulle fråntas sitt arbete som byråchef, men få behålla lön 

och titel och återgå till sitt tidigare arbete som handläggare. Om förslaget inte 

godtogs skulle han sägas upp. Jag berättade för Bosse om mina funderingar att 

anmäla Ulla Larsson till Arbetsmiljöverket (f.d. Yrkesinspektionen) för 
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kränkande särbehandling. Kunde Bosse verifiera vad han tidigare sagt om 

övervakning av mig? Han berättade då att det inte var enbart jag som skulle 

kontrolleras. Det gällde även för Leif Herlitz som manipulerade med tider och 

övertidsersättning.  

   Bosse berättade att personalansvariga Ingegärd Bergsmark hade sagt till 

honom att han inte klarade av att hålla reda på Leif Kåvestad och hänvisat till att 

han inte lyckats näpsa min frispråkighet på arbetsplatsmöten. 

   Efter samtal med en jurist på Arbetsmiljöverket beslöt jag mig för att skicka in 

en anmälan om att jag fortfarande var utsatt för kränkande särbehandling, inte 

för att jag hade några förväntningar på att något skulle hända, men på något sätt 

måste Ulla Larssons agerande uppmärksammas. 

   Efter fem veckors sjukskrivning var jag åter i arbete. Sista veckan i hemmet 

hade känts trög. Det blev inte mycket gjort förutom vila. Saknaden efter en 

social gemenskap hade vaknat och lusten till livet och arbetet återvänt.  

   En ny uppenbarelse bland oss grå korridorspringare var den administrativa 

chefen Ulla Andén. Hon var en frisk fläkt i sin korta kjol, djupröda mun, 

rödmålade naglar, böjda ögonfransar och snara leenden. Men det mest 

iögonfallande var ändå frisyren som var ett organiserat rufs där varje slinga låg 

på plats, dag efter dag.  

   Jag hade inte haft anledning att utveckla någon relation till Ulla Andén 

förutom de vanliga hälsningsfraserna, men informationen från Bo Olsson om 

övervakning hade resulterat i en längre sjukskrivning som innebar att en 

rehabiliteringsutredning skulle utföras. Jag knackade på hos henne, bad att få 

den gamla rehabiliteringsutredningen samt nya formulär och pratade med henne 

om en ny rehabutredning. Mitt försök till konversation i normal samtalston 

sprack tämligen omgående då hon höjde rösten och undrade vad jag höll på med. 

Jag förklarade att efter flera år av kränkande särbehandling ville jag få ett slut på 

det genom att göra en rehabutredning. Men Ulla Andén menade att jag var 

besvärlig och att mina problem var personliga. Tonen blev allt mer hotfull: 

   – Du tycker arbetsledningen är åt helvete! Du tycker dina arbetsuppgifter är åt 

helvete! Du tycker dina arbetskamrater är åt helvete! Det fungerar inte. Vi måste 

hitta en lösning på problemet eller skiljas.  

   Jag blev chockad och frågade: 

   – Vem har sagt detta? 

   – Du säger det, svarade Ulla Andén. 

   Var hade hon fått allt ifrån? Jag var redan stämplad som pest och pina. För att 

på ett enkelt sätt förklara hur fel hon bedömt situationen svarade jag: 

   – Jag älskar mitt arbete.  

   Dessutom förklarade jag för henne att det fanns många människor i huset som 

jag tyckte om. Om dessa människor inte funnits skulle jag ha slutat för länge 

sedan.  
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   Ulla Andéns högljudda aggressivitet fick personalen i de angränsande rummen 

att undra vad som stod på. Upprörd och skakad efter mötet uttryckte jag för 

första person som uppenbarade sig i korridoren: 

   – Hon är ju inte riktigt klok! 

   – Nu förstår du hur vi har det som har henne som chef, var kollegans svar. 

   Jag avbröt den kurs som hölls i huset och gick hem och sjukskrev mig. Dagen 

efter stannade jag hemma, fortfarande chockad. Det stod nu klart för mig att 

också Ulla Andén ville få bort mig.    

           

Ett Servicehus blir fjorton 

   Efter två år i dvala hade Miljö- och hälsoskyddsnämnden slutligen presterat ett 

PM till Miljöpartiet angående sjuka hus-problem i stadens servicehus. 

Kommunstyrelsen hade tidigare skickat en remiss till förvaltningen om 

“Översyn av samtliga äldreboenden och sjukhem då det gäller sjuka hus 

symptom”. 

   Miljöförvaltningen hade i Ulla Larssons tjänsteutlåtande till miljö- och 

hälsoskyddsnämndens politiker avslagit förslaget om att kartlägga servicehusen 

och sjukhemmen med motiveringen:  

“De boende som anser sig ha problem med inomhusklimatet kan initiera ärende 

hos Miljöförvaltningen som då utreder om en olägenhet föreligger enligt 

lagstiftningen. I förvaltningens ärenderegister finns under nittiotalet ett 

servicehus som anmält besvär.”  

   Ulla Larsson hade lyckats med två lögner på två meningar. Förvaltningen hade 

inte gjort en enda relevant utredning vid sjuka hus-besvär under de senaste sex 

åren. Dessutom var det inte bara ett klagomål från servicehusen under 90-talet. 

Det var över trettio stycken från fjorton olika servicehus. Klagomålen var från 

både personal och boende som hade hälsobesvär. På ett servicehus hade sexton 

boende framfört klagomål.  

   Utifrån dessa omständigheter ringde jag till miljöåklagaren för att höra om det 

kunde innebära ett miljöbrott enligt miljölagen eller osant intygande eller 

brukande av osann urkund enligt brottsbalken. Jag fick rådet att skicka in en 

anmälan och att det var åklagarens uppgift att utreda eventuellt brott. Blotta 

misstanken om brott skulle anmälas av Miljöförvaltningen, men självklart kunde 

även en enskild anmäla brott. En anmälan med misstanke om miljöbrott ritades 

ihop till åklagaren. Den skickades också till Miljöförvaltningen med tillägget att 

man borde utreda om det dessutom förekommit jävsförhållande och korruption.  

   När kristdemokraternas Alf T. Samuelsson, Miljöborgarråd och tillika Miljö- 

och hälsoskyddsnämndens ordförande fick kännedom om polisanmälan gick han 

direkt ut med ett pressmeddelande och ett mail till tjänstemännen på 

förvaltningen med:  

“Tjänstemannens påstående saknar grund.” Han gav både Ulla Larsson och 

förvaltningen sitt fulla stöd både vad det gällde deras arbete med sjuka hus och 

att nämnden godkänt skrivningarna i det kritiserade ärendet. I förbifarten fick 
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jag en offentlig släng om att jag varken jobbade med dessa frågor eller hade 

aktuell information. 

   Jag undrade mycket över vilka som var de största skurkarna i samhället. För 

mig blev det uppenbart att slipshuliganerna och knytblusmaffian var ett 

samhällsproblem. Även om jag under flera år misstänkt Miljö- och 

hälsoskyddsnämndens ledande politiker för att vara de som ivrade för 

mörkläggning av sjuka hus problemet, så var det här första gången som en 

politiker öppet och i skrift visade denna ståndpunkt. Alf T Samuelsson måste ha 

känt att det började brännas under fötterna och huvudlöst gått till attack innan 

förvaltningen hunnit sammanställa sin redovisning över samtliga 30 ärenden.  

   Hade han varit mer slipad som politiker hade han sagt: ”en polisanmälan 

måste tas på största allvar och att det är åklagarens uppgift att utreda om brott 

har begåtts”. Miljöbrotten låg på hög hos åklagaren och de hade en 

utredningstid på två till tre år. Alf T Samuelsson kunde ha lutat sig tillbaka i sin 

länsstol med fötterna på stora skrivbordet, petat naglarna och hånlett åt den 

bisarra rättvisan som skulle hantera hans problem först när han var borta från 

den politiska scenen som Miljöborgarråd.  

   Ulla Larsson reagerade också snabbt på min anmälan och överlämnade en 

skriven lapp där hon ville ha en detaljerad tidredovisning för arbetsdagarna från 

den första till nionde mars “som visar vad Du arbetade med. Den skall redovisas 

per halvtimme”. 

   Ullas handskrivna lapp lämnades upp till Ethel tillsammans med en skriftlig 

förfrågan: 

– Vet du vad avsikten med dessa uppgifter är. 

– Vad de skall användas till 

   –  Varför behandlas jag annorlunda 

   Leif K. Tacksam för svar. 

    

   Dagen efter kom ett mail från Ethel: 

   Hej Leif! Har Du några frågor kring Dina arbetsuppgifter får Du ställa dem till 

Din chef Ulla Larsson. Hälsningar Ethel. 

   Jag ringde SKTF:s ombudsman Bo Andersson och uppmanades att inte bry 

mig om den tidsredovisning Ulla begärt. Han lovade ta kontakt med 

förvaltningen. 

   Förvaltningschefen Ethel Forsberg visade också sitt missnöje genom att skicka 

ett brev hem till mig där hon krävde ett mer lojalt agerande som tjänsteman på 

stadens Miljöförvaltning. Även hon tyckte alltså att jag skulle blunda för de 

misstänkta miljöbrotten och beklagade att jag vidtagit den drastiska åtgärden att 

begära en översyn av samtliga servicehus.       

   Rehabiliteringsutredningen hade fyllts i och jag överlämnade den till Ulla 

Andén. Vi träffades för att slutföra den och blev sittande i flera timmar. För 

första gången lyssnade hon på mig. Ulla Andén berättade att Ulla Larsson var 

rädd för mig. Jag sa att jag förstod det, Ulla Larsson hade ju begått ett antal 
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brott. Om det var miljöbrott eller bara förvaltningsbrott fick väl åklagaren 

avgöra, men Ulla Larsson var medveten om att jag kände till det.   

 

Manipulerande mygel och mögel  
   Inför byggandet av Hammarby Sjöstad skrevs spaltkilometer om” Världens 

miljövänligaste stadsdel”, “Den ekologiska Stadsdelen”, “Kretsloppssatsning av  

Hammarby Sjöstad”, “En ekologisk spjutspets” och så vidare. Under flera år 

hade nybyggande varit rekordlågt och många byggföretag gick på knäna. Denna 

lågkonjunktur hade inneburit att nya byggprojekt med allergisäkra och 

ekologiska förtecken startades, men efter att ha besökt dessa arbetsplatser stod 

det klart för mig att risken för sjuka hus var lika stor som tidigare, eftersom nya 

och oprövade byggmaterial användes. 

   Först var det Dalen som fick saneras för 600 miljoner, sedan var det Södra 

Station. Varför skulle det vara annorlunda i Hammarby Sjöstad? Inga 

förändringar av regelsystemet för bostadsbyggandet hade gjorts de senaste tjugo 

åren. Detta hade jag genom åren berättat för de journalister som lyssnat. Flera av 

dessa såg mig säkert som en kuf när jag påstod att det var troligt att det skulle gå 

åt helvete även med Hammarby Sjöstad.    

   Grunden för allt positivt tänkande och skrivande var givetvis de glättade 

broschyrerna om “Hammarby Sjöstad - en ny stadsdel där teknologi möter 

ekologi” där ett särskilt miljöprogram hade antagits av Kommunfullmäktige 

redan 1996. Programmet hade utarbetats i samarbete med Gatu-och 

Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen. Miljöchef i 

Hammarby Sjöstads projektgrupp var Kerstin Blix. 

 

Svarta rubriker  

   Nu ropade rubrikerna ut: Byggfusk i Hammarby Sjöstad! Skanskas byggslarv 

orsakade mögel! Även HSB-hus fuktskadat! Snabbygge ger miljardvinst! Men 

det var inte alla som anklagade Skanska. Där fanns också experter som 

förklarade att; Okunnig beställare försämrar kvalitén och Alla vet att det går att 

bygga bättre. Bostadsminister Lars-Erik Lövdén ville över huvud taget inte 

kommentera byggslarvet, vilket var klokt. Som högste ansvarig för 

bostadsbyggandet satt han ju på de anklagades bänk. 

   En som inte hade detta förstånd var fastighetsborgarrådet Sten Nordin. När 

han angrep Skanska i DN, ja då blev det patetiskt. Han var den person som hade 

ansvaret för bostadsbyggandet i Stockholm. De nybyggda flerbostadshusens 

urusla kvalitet där vart fjärde hus byggt efter 1984 var att betrakta som sjukt 

hade inneburit att inomhusmiljön var så dålig att den medförde hälsobesvär för 

de boende. Det kunde knappast ha undgått Sten Nordin. I privata företag fick de 

som misskötte sina arbeten sparken. Men borgarrådet Sten Nordin skulle enligt 

DN få lyfta miljoner i pension. 

   Andra som var skyldiga till bostadskatastrofen var miljöborgarråden 

Margareta Olofsson och Alf T. Samuelsson.  
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   Självklart hade även Skanska som byggt bostäderna sin del i byggfusket, men: 

man får det man beställer. Sjuka hus var inget nytt. Det var bara det att 

katastroferna med offentligt byggande av Astrid Lindgrens sjukhus, 

Arkitekturmuseet, Moderna Museet och Stadsarkivet på Kungsklipppan hade 

gjort massmedia uppmärksam på problemet.   

   Alla i branschen kände till orsakerna till sjuka hus. För att dämpa folkets vrede 

måste man visa på handlingskraft. Det lät som ett skämt när Boverket fick 

regeringens uppdrag att granska myndigheternas tillsyn över nybyggen.  

   Alla politiker är inte skurkar. Miljöpartiets Yildiz Kafkas förslag till 

inspektion och nulägesbeskrivning av Hammarby Sjöstad med anledning av 

avslöjandena om byggfusket togs upp av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

   Nu klev målvakterna in på plan. Miljöförvaltningen besvarade skrivelsen i ett 

Tjänsteutlåtande till Miljö- och hälsoskyddsnämnden där man beklagade att 

aktuella skador fortfarande uppkommer när byggnader uppförs som en följd av 

bl.a. bristfällig fuktsäkring och ansåg det därför olämpligt att förvaltningen nu, 

under rådande situation, utför inspektioner inom byggnadsnämndens område. 

Det skulle kunna skapa en oklar ansvarssituation med dubbla krav.  

   Miljöförvaltningen var den enda myndighet som hade en lagstiftning där man 

med hot om vite kunde kräva åtgärder av mögelskador och sjuka hus. Att i detta 

sammanhang inte följa lagstiftningen med inspektioner, samt ställa krav på 

mätningar på grund av den bristfälliga fuktsäkringen var mygel på högsta nivå. 

Inte kunde Miljöförvaltningens politiker ställa sina partikollegor i Gatu- och 

Fastighetsförvaltningen med Sten Nordin i spetsen till svars. De satt ju i samma 

båt. De som var mest omdömeslösa i denna skandal var utan tvekan politikerna 

som aldrig behövde oroa sig för att de skulle få stå till svars för sitt handlande.  

   Det var också politikerna som hade lagstadgat om en obligatorisk 

byggfelsförsäkring. Det var en försäkring som de boende fick betala indirekt för 

genom totalkostnaden för bygget. Dessutom var det de boende som i slutändan 

också fick betala för saneringar av sjuka hus. Byggfelsförsäkringen hade varit en 

kostnad för de boende i tio år, men inga flerfamiljshus hade sanerats med hjälp 

av försäkringen. En kostnad som var en ren inkomst för försäkringsbolagen. 

Försäkringen hade aldrig fungerat som annat än en modern bondfångare.  

 

Allt var inte svart 
   Ulla Larsson kallade till torsdagsmöte och berättade att hon sagt upp sig och 

skulle börja ett nytt arbete redan till sommaren. Hade hon slutligen kommit till 

insikt om att den kamp hon utkämpat mot mig inte skulle få mig att gå under?    

   Min nya ombudsman Bo Andersson var på besök och jag sprang på honom i 

korridoren. Han trodde sig ha bokat in ett möte med mig och Ulla Andén, vilket 

visade sig vara fel. Genom denna felbokning fick jag en pratstund med honom. 

Utifrån sitt arbete som facklig förtroendeman hade han en del insikter som var 

okända för mig. Enligt honom hade Ulla Andén ett uppdrag att med alla medel 

tvinga bort mig från Miljöförvaltningen. Däremot kände Bo inte till 
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förvaltningens strategi eller förslag om alternativ till mitt nuvarande 

radonarbete.  

   En vecka senare träffades Ulla Andén, Bo Andersson och jag för samtal. Efter 

alla tidigare möten skulle konflikten nu utredas av utomstående konsult. Man 

satte mig i händerna på en psykolog. Det skriftliga uppdraget som gavs till 

psykologen var att lösa konflikten. Men vid sidan av informerades han 

muntligen av Ulla Andén om att jag skulle bort, vilket jag fick reda på av en 

kollega som han talat med på förvaltningen.   

   Mitt i sommaren kom Försäkringskassans beslut som gällde den arbetsskada 

som jag anmälde 1997 efter tre år av terror. Sju långa år hade runnit som sand 

mellan fingrarna. Försäkringskassan hade i brev till mina chefer ställt frågor om 

den husarrest, munkavle, straffarbete och lönediskriminering som beskrivits i 

tidningsartiklar och tv-intervjuer. Ulla Larsson hade i förvaltningens 

svarsskrivelse ljugit om dessa omständigheter, där hon kunde motbevisas genom 

skriftliga handlingar och protokoll som jag skickade in.  

   Försäkringskassan hade därefter tagit ett beslut att mina hälsobesvär genom 

åren var en arbetsskada som berodde på den kränkande särbehandling som jag 

utsatts för på mitt arbete. Det hade varit tuffa år, men så här i efterhand, på 

distans och med livet i behåll kunde jag summera: Jag hade fått en lektion i det 

hårda liv som många människor får genomlida när mobbning är som värst. Men 

jag hade också fått insyn i människors beteende, vad som styrde dem, hur 

grymma de kunde vara för att vara makten till lags. En erfarenhet jag inte skulle 

vilja vara utan. 

   Försäkringskassans beslut var också en upprättelse, eftersom SKTF aldrig 

överklagade Arbetarskyddsstyrelsens beslut där de undvikit att ta beslut i frågan 

om jag varit utsatt för kränkande särbehandling. 

   På Förvaltningen gick allt sin gilla gång med avbrott för en dags arbete med 

verksamhetsplaneringen. Den skulle presenteras skriftligt för politikerna som i 

sin tur tog beslut om att målen var godtagbara som Stockholms miljömål. Det 

hela förväntades vara en framtida vision, men vi hälsoskyddsarbetare var väl 

medvetna om att orden bara var ett bländverk och ett paket lögner. 

   Radonverksamheten hade under några år decimerats från 6, 5, 4 ner till 3,5 

medarbetare som till nyårsskiftet skulle skäras ner till tre personer. Det var inte 

vår arbetsuppgift, men vi tog oss tid för att se över vilket arbete som skulle 

utföras enligt stadens Miljöprogram 2002-2006, alla skrivelser som skulle 

skickas till stadens alla 7.600 fastighetsägare av flerfamiljshus med en 

uppmaning om att upprätta ett kontrollprogram, alla kontrollprogram som skulle 

granskas och alla uppgifter som manuellt skulle läggas in i ett dataregister, som 

ännu inte fanns. Om detta arbete skulle utföras av tre personer beräknades 

arbetet vara slutfört om tjugo år. Hur skulle vi kunna uppfylla våra mål i 

Miljöprogrammet, när vi inte ens arbetade efter Miljöbalken, som redan funnits i 

två år?  
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   Efter några möten före och efter semestern med psykolog Jan Wessman kom 

hans utredning. Där framkom också indikationer på att kränkande särbehandling 

förekommit samt en uppmaning till förvaltningen att inte kränka mig i 

fortsättningen och en uppmaning till mig att sitta vackert.  

 

Ulla Andén reser ragg   
   Försäkringskassans beslut om kränkande särbehandling hade väckt frågan om 

min lönesituation som var den, att nyanställda hade högre ingångslön än jag 

hade efter tio års arbete. Efter facklig påstötning bestämdes att ett möte skulle 

hållas med Ulla Andén, Bosse Andersson och mig. 

   Så satt vi där igen vid runda bordet på Ulla Andéns rum. Att vi inte enbart 

skulle prata om min lön blev klart då jag såg psykologen Jan Wessmans 

“Utredning avseende Stockholms Miljöförvaltning” ligga på bordet. Efter 

spillande av kaffe samt uppmjukande samtal mellan Ulla och Bosse var det dags 

för andra bullar. Ulla fingrade på psykologutlåtandet och uttryckte att det kanske 

inte var det dokument hon hade förväntat sig. Ulla Andéns presentation för Jan 

Wessman över vad hon ansåg som ett enskilt individproblem, hade av 

psykologen redovisats som en konflikt med mångfacetterad karaktär där flera 

parter var inblandade. Ulla Andéns uttalade förhoppning om att “vi måste 

skiljas” hade psykologen uttryckt och sammanfattat med: “Mycket talar för att 

en positiv lösning av frågorna kring Leif Kåvestad också kommer att påverka 

arbetsklimatet positivt för övriga anställda inom förvaltningen.” och “det finns 

indikationer på förekomst av negativ särbehandling”.  

   Ulla som i detta läge inte ville ha igång en diskussion kring psykologens 

bedömning av läget på förvaltningen gled snabbt över till att vi träffats eftersom 

SKTF hade begärt att vi skulle se över lönesituationen: 

   – Du har på ett arbetsplatsmöte tagit upp frågan och påstått att du är 

lönediskriminerad.  

   Detta var fel och helt taget ur fria luften. Det enda jag tagit upp på ett APT-

möte var att Försäkringskassan godkänt en arbetsskada, vilket också framgick av 

mötesprotokoll. Jag hade inte med ett enda ord nämnt att jag skulle vara 

lönediskriminerad, men jag höll tyst. Ulla som redan anammat en fientlig attityd 

fortsatte: 

   – Att ta upp frågan om lönediskriminering på ett möte med arbetskamraterna 

är inte bara fel, det är oacceptabelt. Denna typ av frågor skall tas upp med 

överlydande chef, vilket framgår av kontraktet, fortsatte Ulla.  

   Kontraktet som hon hänvisade till var psykologens utredning där han 

sammanställt arbetsgivarens, SACO: s, SKTF:s och mina synpunkter på 

situationen. Trots allt ansåg hon att den var ett bra redskap att slå i huvudet på 

mig. 

   Sedan förklarade Ulla att jag med all säkerhet inte varit utsatt för 

lönediskriminering. Diskriminerad kunde man vara ur fyra aspekter, ansåg hon, 

nämligen utifrån kön, etnisk, sexuell läggning eller religiösa tro. Sarkastiskt 
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förklarade hon att jag inte var kvinna. Vad jag hade för etnisk bakgrund kände 

hon inte till, inte heller sexuell läggning eller vilken tro som jag hängav mig åt. 

Hennes försök till ironi var ett hån och visade på en total avsaknad av empati. 

Men det var inte nog med detta.  

   – Du har också attackerat förvaltningen och visat illojalitet, fortsatte Ulla 

Andén. Inte heller denna gång preciserade hon attacken eller illojaliteten.  

   Bo Andersson undrade om Ulla hade fått ett uppdrag av nämndens politiker att 

sparka mig från Miljöförvaltningen. Något svar gavs inte på frågan och Bo 

förklarade vidare att jag visst kunde känna mig diskriminerad lönemässigt, men 

att ordet diskriminering rent arbetsrättsligt var relaterat till de fyra 

bedömningsgrunder som Ulla hade nämnt.  

   Det hade också kommit till Ulla Andéns kännedom att Försäkringskassan tagit 

ett beslut att jag varit utsatt för kränkande särbehandling på min arbetsplats, 

vilket tycktes förarga henne. Bo, som inte kände till beslutet, var mest förvånad 

och jag gavs utrymme att redogöra för händelseförloppet. 

   Jag berättade att en anmälan om arbetsskada gjorts till Försäkringskassan för 

fyra år sedan. Vid utredningen hade de kommit fram till att mina många och 

långa sjukskrivningar hade orsakats av den kränkande särbehandling som jag 

utsatts för på min arbetsplats. För ett år sedan hade Ulla Larsson tillfrågats av 

Försäkringskassan om hon utsatt mig för kränkande särbehandling. Frågor hade 

ställts, som hon besvarat med lögner. Jag kunde med olika dokument bevisa att 

hon ljugit och därför bedömde Försäkringskassan att jag varit utsatt för 

kränkande särbehandling.  

   Efter Arbetsdomstolens utslag hade jag kallats till möte med dåvarande 

förvaltningschefen Sven Rydberg. Det var ett mycket kort möte där Sven 

uttryckte att han hört att jag fungerade väldigt bra i radonarbetet. Jag 

överlämnade det handskrivna protokollet från mötet till Ulla och Bosse och 

följde upp med förvaltningens redovisning över löneutvecklingen som klart 

visade på diskriminering: 

   – Ingen chef efter Sven Rydberg har framfört klagomål på mitt arbete med 

radon. Jag har dessutom skrivit varenda bokstav i Stadens Miljöprogram för 

2002-2006 med avseende på radon. Jag har frågat Bo Olsson som var ansvarig 

för radongruppens arbete om Ulla Larsson visste vad vi i radongruppen arbetade 

med, hur vi arbetade eller om hon frågat honom om våra individuella 

arbetsprestationer. Bo Olsson svarade då att Ulla Larsson inte hade den blekaste 

aning om vad vi sysslade med eller hur våra respektive arbetsinsatser såg ut.  

   Löneutvecklingen visade sig tydligast efter det påslag på lönen som kom vid 

nyår och som ensidigt sattes av Ulla Larsson. Lönen sattes utifrån hennes 

personliga relationer. Det är förklaringen till varför jag hade fått 2.000 kr mindre 

i påslag i månaden än mina kollegor, trots att vi tidigare hade samma lön.  

   – Det är kristallklart för mig att den kränkande särbehandlingen fortsätter, 

avslutade jag och lutade mig tillbaka. 
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   Ulla Andén tog upp den kastade handsken och berättade, att jag i mitt arbete 

orsakade besvär som innebar att förvaltningen i särskilda möten måste förklara 

sig för misstag som jag begått i handläggningen av mina ärenden. Jag förklarade 

att jag inte förstod vad hon pratade om. Hon hänvisade då till ett radonmöte med 

det kommunala bolaget SISAB veckan innan. SISAB-träffen hade jag haft 

tillsammans med Ulla Palmquist, som efter sammankomsten klart uttalat att hon 

var mycket nöjd med mötet och mina insatser. Därefter fortsatte Ulla Andén i 

klagande ordalag: 

   – Du uppfyller inte kraven i din myndighetsroll. Du brister i kommunikation 

och i din handläggning och man är inte tillfreds med dina tjänsteutlåtanden. Det 

finns ett missnöje med det arbete som utförts från din sida. Detta borde du förstå 

när du ständigt får tillrättavisningar. Sedan kryddade hon med: 

   – Du lider av en tro att du är förföljd. 

   Nu hade hon spårat ur totalt. Ingen chef hade under de senaste fyra åren klagat 

på det arbete jag utfört och något tjänsteutlåtande hade jag inte skrivit på sex år. 

Jag bad Ulla Andén förklara vad jag hade gjort för fel och vem som påstått detta, 

eftersom jag inte förstod vad hon pratade om. Något svar på frågan gav hon inte 

utan började prata om annat tills jag avbröt henne: 

   – Kan du förklara vad jag har gjort för fel och vem som sagt det?  

   Återigen började hon prata om saker runt omkring och för att avbryta hennes 

malande tvingades jag höja rösten och för tredje gången be om ett svar. 

   – Kan du svara på min fråga? Vem har sagt det? Du är som en djävla politiker 

som börjar prata om annat. Kan du svara på min fråga? 

   Jag såg hur förvirringen och ilskan tog tag i henne, där hon sökte efter en tråd. 

Hennes ilska övergick i vilsenhet, rösten blev ivrigare och mer högljudd i ett 

försök att överrösta sin egen oförmåga att lösa det problem som hon försatt sig i. 

Ur hennes inre kaos slapp det ur henne: 

   – Det har Ulla Palmquist sagt.  

   I samma andetag bytte hon samtalsämne. Hon hade minsann försökt och 

utredningen hade varit mycket kostsam. Psykologen måste ha kostat en hel 

förmögenhet att döma av hennes exalterade stämma. Hon höll fram utredningen 

och frågade:  

   – Har du läst den här?               

   En märklig fråga. Visst hade jag läst den. Inte en gång, utan flera. Vid skilda 

tillfällen dessutom, för att försöka se det även ur arbetsgivarens synvinkel. På en 

och en halv månad hade hon inte med ett ord sagt något till mig om vad som 

skulle hända eller vad hon hade för planer. Nu berättade hon att den överlämnats 

till min nya avdelningschef, Birgitta Björk.  

   Utgångspunkten för utredningen var att Ulla, Bosse och jag skulle komma till 

ett avslut i denna fråga och att den nya chefen inte skulle belastas med gammal 

skåpmat utan kliva in i ett nytt jobb där gamla problem var lösta. Utan att fråga 

mig hade hon sen lämnat ut ett dokument som handlade om mig, till Birgitta 

Björk som var den som inte skulle belastas. Detta var kränkande särbehandling i 
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sin värsta skepnad. Hon betraktade mig som mindre värd än den faktura som Jan 

Wessman skickat in. Jag var inget annat än en utgift. En omkostnad.  

   För att på ett pedagogiskt sätt få henne att inse sitt misstag redogjorde jag för 

min tid som socialarbetare. När det var flera inblandade så kunde inte någon 

lämnas utanför. Alla personer på avdelningen var på något sätt utsatta för den 

dåliga arbetsmiljön, vilket arbetsmiljöenkäten från våren klart visade. Därför 

fanns bara en lösning på problemet och det var att all personal på avdelningen 

fick ta del av dokumentet.  

   Ulla Andéns tankeverksamhet hade drabbats av härdsmälta. Bosse Andersson 

höll med mig om att i detta läge borde samtliga anställda ta del av dokumentet 

för att kunna vara delaktiga i den fortsatta processen. Bosse hade varit en klippa 

i förhandlingarna. Han hade kompetensen och smidigheten att sätta såväl mig 

som Ulla på plats på ett sätt som gjorde att man inte kunde bli förbannad på 

honom. Han var en klar tillgång för SKTF.  

   Bosse tog upp frågan om lönen. Det fanns enligt Bosse fem kriterier för hur 

lönen skulle sättas. Han ansåg att man måste se igenom kriterierna i förhållande 

till Ulla Larssons bedömning och se om den var relevant. Ulla Andén lovade att 

ta fram underlagen och se över senaste lönepåslaget och att allt skulle komma i 

dagen. Det lät bra och det kändes bra när vi tog varandra i hand för avsked. 

   Dagen efter på jobbet blev verkligen dagen efter. Jag hade börjat fundera över 

gårdagen och blev varse sammanhanget som jag inte sett dagen innan. Ulla 

Andén hade påstått att Ulla Palmquist hade berättat för henne att jag tagit upp 

lönediskriminering på arbetsmötet. Sedan hade Ulla Andén påstått att mitt arbete 

med SISAB mötts med kritik som genererat möten med förklaringar och 

tillrättalägganden. Vid ett tidigare tillfälle hade Ulla Palmquist gått till Ulla 

Andén och berättat att jag vid ett sjukdomstillfälle inte underrättat sekreteraren 

förrän mitt på dagen. Ulla P som var min nya chef efter Bo Olsson hade inte 

brytt sig om att prata med mig om orsaken. Hon vände sig direkt till den högste 

administrativa tjänstemannen på förvaltningen för att underrätta henne om denna 

händelse som sedan kunde läggas mig till last.  

   Jag påmindes om Bo Olssons tidigare uppdrag. Trots att det i 

psykologutredningen klart uttrycktes att jag inte skulle “särbehandlas, 

kontrolleras eller bevakas utöver vad som gällde övriga anställda”, måste det 

innebära att Ulla Palmquists uppgift också var att rapportera till Ulla Andén. 

  

   Ännu en chef som utsatte mig för särbehandling. Det blev för mycket. Hur jag 

än vred och vände på all information kunde jag inte komma till en annan slutsats 

än att man fortfarande aktivt sökte efter fel hos mig som samlades på hög. Jag 

skulle med alla medel stjälpas. Det var inte meningen att hjälpa mig tillbaka till 

en normal arbetssituation, trots utredningar av Jan Wessman. Hans utredning 

hade tvingats fram av Bo Andersson, men med Ulla Andéns förhoppning att den 

skulle visa på något som kunde vara grund för att avskeda mig. Visst fanns det 
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ett problem med mig. Det var min kunskap om de sjuka husen och att jag visste 

att förvaltningen aktivt agerat för att lägga locket på denna miljöskandal.  

   Det blev en långpromenad på lunchen. Kanonväder med höstsol. Väl tillbaka 

började det brista. En av avdelningens nio Elisabethor undrade hur det var, men 

jag stålsatte mig för att inte rasa ihop som ett korthus. Jag tog kontakt med 

sekreteraren och berättade att jag tänkte sjukskriva mig. Före hemgång lämnade 

jag in ett handskrivet papper till Ulla Andén med uppmaning att hon skickade in 

den rehabiliteringsutredning som varit ifylld och klar redan i mars. 

   Jag skulle besöka min terapeut på eftermiddagen. På cykelresan dit kände jag 

att jag inte länge till skulle kunna hålla emot. Jag tog en kopp kaffe i 

väntrummet och laddade med muggpapper i bakfickan. Väl inne i det 

terapeutiska rummet väntade jag bara på frågan: Och hur är det? Den kom inte. 

Formuleringen var en annan och nu gick det inte längre att hålla mot. Jag 

började gråta helt ur stånd att kunna svara på frågan. Så mycket hade jag inte 

gråtit på decennier, om jag någonsin hade gråtit så. Det var en stor sorg som 

dränkte näsduk och pappersservetter. Efteråt var det otroligt befriande. Dessa 

jävla manliga ideal att vara stor och stark som jag samlat på mig. Jag hade mig 

själv att skylla.  

   Min efterbehandling innebar horisontalläge för att sova bort problemet. När 

jag väl vaknat upp igen drogade jag mig med en starköl och fortsatte med tv och 

videofilmer tills tröttheten tog överhanden. Fortsatte i dagar. När tv-biblioteket 

konsumerats gick jag över till grannarna och fyllde plastkassar med opium i 

form av videorullar. 

   Husläkaren sjukskrev mig ytterligare fyra veckor. Jag tog kontakt med Bosse 

Andersson för att prata av mig ångesten inför det fortsatta arbetet på 

förvaltningen. Jag hade anklagats för saker jag inte gjort och jag hade anklagats 

för saker som jag gjort. Under dessa förutsättningar gick det inte att jobba. 

Bosse Andersson verifierade mina upplevelser.  

   – När du sedan frågade Ulla vad du gjort för fel så hade hon ingenting att 

komma med. Det var grymt ihåligt, sa Bo Andersson. 

   Jag tog upp att Ulla Andén lämnat psykologutredningen till min nya chef utan 

att fråga mig om det var OK och uttryckte att jag inte litade på Ulla Andén. 

   – Det gör inte jag heller, var Bosses enkla bemötande på min utläggning. 

   Det var svårt att återgå till ett normalt läge när Ulla Andén förklarat krig. Den 

enda utväg som jag såg var att anmäla henne till Arbetsmiljöverket för 

kränkande särbehandling. På det svarade Bo ingenting. Vad jag förstod av vårt 

samtal betraktade vi konflikten på samma sätt. Ulla Andén hade fått ett uppdrag 

av politikerna att lösa konflikten på det sätt som hon fann bäst. Problemet var 

bara att hon hade inte kompetens att lösa konflikter. Däremot  hade hon med sin 

okänslighet lyckats starta ett flertal konflikter.   

   Ett protokoll från mötet skickades senare till Bosse Andersson för påskrift. 

Men på grund av Ulla Andéns felaktiga slutsatser och formuleringar ansåg 
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Bosse att han inte kunde skriva under protokollet och skickade tillbaka det utan 

underskrift.  

Trots detta hänvisade Ulla Andén att SKTF godkänt protokollet i sin skrivelse 

till Arbetsmiljöinspektionen.  

 

2002 Ingen ser när hjärtat gråter 

   Redan på årets första arbetsdag fick jag ta del av ett par dokument som Bo 

Olsson fiskat upp. Det ena var information som vår nya chef Birgitta Björk 

sammanfattat efter samtal med Ulla Andén:  

Leif Kåvestad, Fakta vad vi vet idag november 2001 
– Utövat tjänstefel 

– Gått emot Kommunens beslut 

– Svårt att skilja på privat engagemang och tjänstemannarollen 

– Missnöjda kunder 

– Behöver särskild bevakning för att se hur arbetsuppgifterna sköts 

   Det andra dokumentet hade Birgitta Björk sammanfattat efter samtal med 

Monika Ström-Bohlin på personalhälsovården Celero. Där framgick det att jag 

skulle bort från Miljöförvaltningen, men det var inte Birgitta Björks 

arbetsuppgift. Den åtgärden skulle Ulla Andén sköta.  

   Bo Andersson hade tvingat förvaltningen till att lösa situationen kring min 

arbetsmiljö. Den skulle vara löst tills den dag då Birgitta Björk började, så att 

hon slapp ta del av den gamla problematiken. I den uppdragsbeskrivning som 

Ulla Andén gav psykolog Jan Wessman för ett halvår sedan stod: För att inte 

fastna i det gamla vill nu Kåvestad och förvaltningen gå vidare kring den 

situation som vi befinner oss idag och med förslag till åtgärder för att uppnå en 

hållbar arbetssituation både för arbetstagaren och arbetsgivaren.  

   Av skrivelserna framgick att Birgitta Björk tagit del av den gamla surdegen 

med anklagelserna från 1995 då jag blev av med jobbet. De var inte på något sätt 

preskriberade utan gällde fortfarande. Hon var informerad om att jag skulle 

övervakas och att förvaltningen samlade på ytterligare argument för att jag 

skulle sparkas. Under sju år hade jag levt med känslan att mina chefer haft som 

högsta mål att sparka ut mig från huset. Nu fanns det för första gången på pränt i 

de dokument som jag tagit del av. 

   Måttet var rågat. Jag skrev en anmälan till Arbetsmiljöverket om att jag 

fortfarande utsattes för kränkande särbehandling av Ulla Andén och min 

arbetsledning. Jag berättade det för Birgitta Björk och i samma veva frågade jag 

om hon hade fått någon information om mig, vilket hon förnekade. Hade hon 

något annat val? 

   Bo Ekstam flyttade tillbaka till sitt rum efter att det vädrats i två år. 

   Medvetenheten om förvaltningens intentioner att jag skulle bort tärde på 

psyket och till slut blev bördan allt för tung. Jag sjukskrev mig. Efter några 

dagar hemmavid väcktes jag en morgon av att det knackade på dörren. Jag tog 

på mig morgonrocken och öppnade. Utanför stod vår nya förvaltningschef 
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Elisabeth Söderström, Ulla Andén och chefen för miljöskydd, Urban Jonsson. 

Elisabeth var den som höll i ordet där hon stod i farstun utanför dörren till mitt 

hem. Hon förklarade att förvaltningen ville underrätta mig om att jag skulle 

avskedas. Hon överlämnade ett kuvert med det skriftliga beskedet och berättade 

att facket hade en vecka på sig att begära överläggning.  

   – Du får vara på arbetet, men du kan också välja att vara hemma med full lön 

under denna vecka, var Elisabeths glada erbjudande. Jag fick alltså vara på 

jobbet. Varför hade hon då knackat på min dörr? Jag var ju sjukskriven. 

   Jag tog kontakt med SKTF:s ombudsman Mats Andersson. Vi tittade igenom 

grunderna för avsked. Förvaltningen hade tagit upp två skäl för att sparka mig. 

Det ena var att jag hade polisanmält Miljöförvaltningen för misstanke om 

miljöbrott. Det andra skälet var min anmälan till Arbetsmiljöinspektionen, att 

jag var utsatt för kränkande särbehandling. 

   Först blev det en överläggning på Miljöförvaltningen. Stadens jurist Karin 

Lindgren frågade om Ulla Andén fick vara med. Det var helt OK för min del. 

Min nya ombudsman, Mats Andersson och min arbetskamrat Gunela Andersson 

som representerade SKTF, satt på min sida av bordet. Karin Lindgren öppnade 

med att jag var anklagad för förtal som var en brottslig gärning. Dessutom hade 

jag visat illojalitet genom min polisanmälan om misstanke av brott. Mats 

Andersson och Karin Lindgren var dock överens om att det var kränkande 

särbehandling om en person ansåg sig vara utsatt för mobbning och 

diskriminering. Karin Lindgren var uppenbart nervös och darrade som ett 

asplöv. Man skulle kunna tro att det var hon som satt på de anklagades bänk. En 

diskussion uppstod om utebliven rehabiliteringsutredning och diskussionen drog 

iväg långt ifrån sakfrågan. Mats bröt och vi gick ut för en kort överläggning. Jag 

föreslog att vi inte skulle diskutera vidare. Det var sakfrågan som det gällde och 

efter en halvtimme avslutades mötet.  

   Efter överläggning tog jag mig en sväng på förvaltningen och pratade med lite 

folk på olika avdelningar. Åsikten var att Urban Jonsson genom sitt handlande, 

att överlämna beskedet om uppsägning hemma hos mig hade gått över gränsen. 

Han hade inte längre sin avdelnings förtroende.  

   Den 13 mars blev jag kallad till förvaltningschefen Elisabeth Söderström och 

fick papper på att jag denna dag avskedades från mitt jobb. Mats Anderson 

replikerade med en färdig skrivelse om ogiltighetsinvändning mot avskedet. 

Därpå följde en lokal förhandling med Stockholms Stad som slutade i oenighet 

liksom den centrala förhandlingen på Kommunförbundet. Allt enligt regelboken. 

   När det blev känt på Miljöförvaltningen att jag skulle avskedas cirkulerade en 

stödlista runt som var ställd till Förvaltningsdirektören Elisabet Söderström. 

Vi vill ha Leif kvar! 

Vi undertecknade medarbetare på Miljöförvaltningen i Stockholms stad 

protesterar mot hotet att avskeda Leif Kåvestad. I sin underrättelse om avsked 

har arbetsgivaren som grund för åtgärden åberopat att Leif Kåvestad har varit 

illojal mot Stockholms stad, har grovt åsidosatt sina åligganden och har visat 



 185 

brister i tjänsteutövningen. Dessa påståenden överensstämmer inte med den 

situation som vi upplever det. Leif har en längre tid känt sig särbehandlad av 

arbetsledningen och har rätt att framföra detta genom en anmälan till 

Arbetsmiljöinspektionen. Vem skulle i framtiden våga påtala eventuell 

försummelse från arbetsledningen om Leif Kåvestad blir avskedad? Åtgärden 

påverkar alla medarbetare på förvaltningen!  

   De 60 namnunderskrifterna från medarbetare från de olika avdelningarna på 

förvaltningen var sammanhäftade med försättssida: 

Till Förvaltningsdirektören på Miljöförvaltningen och ledningen i Stockholms 

stad 

    Härmed överlämnas en stödlista med 60 namnunderskrifter av medarbetare 

på Miljöförvaltningen som anser att Leif Kåvestad inte skulle avskedas. Listan 

påbörjades förra veckan, innan avskedet verkställdes, och avslutades måndag 

den 18 mars 2002. Vi är många på förvaltningen som anser det fel att avskeda 

Leif Kåvestad, med anledning av innehållet i anmälan till 

Arbetsmiljöinspektionen. Det finns flera på förvaltningen som hade velat skriva 

på listan men som inte vågade göra det p.g.a. risken för eventuella negativa 

konsekvenser. 

2002-03-18  

   Förutom den rättsliga processen fördes ännu en process mot afa- 

försäkringsbolag om ersättning för sveda och värk samt vållandeersättning om 

arbetsgivaren ansågs vara vållande till de uppkomna problemen. 

   Efter en visit hos psykologen sjukskrevs jag. Kände mig inte stark nog att 

börja ett nytt arbete med allt vad det innebar. Var det så här man kände sig om 

man var utbränd? Orken att ta tag i tillvaron bara inte fanns.  

   Miljöförvaltningen stämdes till Arbetsdomstolen av SKTF. Inför detta 

diskuterades skadeståndsanspråken. Om arbetsgivaren i detta läge erkände sin 

skuld och betalade det krävda skadeståndet på 200.000 skulle målet inte tas upp 

i Arbetsdomstolen. Jag såg det som en möjlighet för förvaltningen att på detta 

sätt slippa ett domslut i AD med all massmedial uppmärksamhet som det skulle 

innebära. Därför föreslog jag att man skulle kräva ett skadestånd på en miljon 

och med detta vara säker på att tvisten skulle avgöras i domstolen. Mats 

Andersson tog upp frågan med juristerna i SKTF, som sa att man inte skulle 

kräva ett miljonskadestånd med motiveringen att det var oetiskt.  

   Det började dra ihop sig och jag ringde till Sussanne Lundberg som var jurist 

på SKTF och berättade att jag ville att hon företrädde mig vid ett eventuellt mål 

i Arbetsdomstolen. Anledningen var de positiva omdömen jag hört om henne 

som jurist av Kurt Junesjö som var en erkänd arbetsrättsjurist.  

   – När ärendet blir aktuellt hos SKTF kommer vi självklart att tillgodose dina 

önskemål, var hennes svar och jag kände mig tillfreds med den rådande 

situationen. 

 

Miljödomstolen 
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   Miljödomstolen hade för första gången tagit ett beslut i ett sjuka hus-ärende. 

En hyresgäst som bodde i en fuktskadad lägenhet hade fått hälsobesvär och vänt 

sig till fastighetsägaren Sollentunahem, men inte fått någon hjälp. Hon vände sig 

då till kommunens Miljöförvaltning, som efter inspektioner med undersökningar 

konstaterade att lägenheten utgjorde en olägenhet för människors hälsa och 

beslutade om åtgärder. 

   Sollentunahem överklagade beslutet till Länsstyrelsen som fastställde beslutet, 

men fastighetsägaren överklagade beslutet vidare till Miljödomstolen. I denna 

rättsprocess hade Sollentunahem anlitat överläkaren Kjell Andersson och fil.dr 

Göran Stridh från Yrkesmedicin i Örebro. Inom branschen var de välkända 

konsulter som anlitades av fastighetsägare som motsatt sig att utföra åtgärder i 

sjuka hus.  

   Trots att Sollentunahem anlitat “tvivelaktiga experter” hade bolaget ingen 

framgång. Efter att den boende klagat över hälsobesvär i sin bostad redan 1995 

hade den rättsliga processen pågått i sju år tills Miljödomstolen tog det 

slutgiltiga beslutet.  

 

Moderna Museet 
   I DN kunde man läsa:“Entreprenör får skulden för byggskandalen, Moderna 

Museet. Statens fastighetsverk lägger större delen av skulden för byggskandalen 

på byggentreprenören NCC och projektörerna i konsultgruppen, White 

arkitekter med flera. Men om Fastighetsverket någonsin kommer att få tillbaka 

de 110 miljoner kronor som kostnaden för renovering och museiflytt nu stigit till 

är högst osäkert. Konsultgruppen kan enligt avtal inte ställas ansvarig för mer 

än 14 miljoner kronor och de pengarna är redan intecknade i en tidigare tvist 

om byggfel. Huruvida NCC kommer att betala något blir en tvist om byggfel. 

Huruvida NCC kommer att betala något blir en fråga för vidare diskussioner 

och eventuell rättslig tvist. 

   – Vi förlitar oss på NCCs goda vilja att lösa det här: Att de vill framstå som 

ett ansvarstagande företag är vårt starkaste kort, säger Fastighetsverkets 

chefsarkitekt Peter Ohrstedt. Fastighetsverket ser fyra grundläggande orsaker 

till byggskandalen: 

* Fukt och dålig luft har spridits in i museerna på grund av otätheter i 

krypgrund och schaktutrymmen. 

*  Limmet under linoleum- och plastmattor har skadats av att de lagts på 

betongbjälklag som inte torkat färdigt. 

* Klimatanläggningen, som ska ge rätt mängd fukt och värme i huset har inte 

fungerat. 

* De som förvaltar och sköter byggnaden fick inte tillräckligt med kunskap när 

de övertog huset.   

   Bara på den fjärde punkten tar Fastighetsverket självt på sig skulden. Hur 

kostnaderna ska fördelas bland de ansvariga vill Fastighetsverket inte uttala sig 

om idag. 
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NCCs regionchef Olle Ehrlén talar om att ta ansvar och att hjälpa till att 

åtgärda i en begränsad ekonomisk omfattning. 

   – De delar vi tar ansvar för kommer vi självklart också att ta ekonomiskt 

ansvar för, men vi är ingen ideell organisation.” 

   Kontakten med de gamla arbetskamraterna upprätthölls via träffar och telefon. 

Informationen om arbetsplatsen var deprimerande för de inblandade. Ännu en 

ny chef hade anställts på Hälsoskyddsavdelningen. Inte heller denna chef hade 

någon utbildning i hälsoskyddsfrågor med gällande lagstiftning, vilket innebar 

att endast en av de tre cheferna hade denna kunskap. Och det var Ulla Palmquist, 

som var känd som en bakåtsträvare och betongkloss i maskineriet bland de unga 

utbildade hälsoskyddsinspektörerna. Under de tio år som jag arbetade på 

avdelningen hade jag aldrig hört henne uttala en åsikt om vårt arbete, än mindre 

en vision eller idéer om att anpassa arbetet efter den nya lagstiftningen, 

Miljöbalken. 

   Vid en visit på SKTF, för att träffa min jurist, träffade jag Poppen, som 

undrade över hur jag lyckats reta upp Ulla Andén. Hon som var helt befriad från 

känslor och medmänsklighet vad det gällde sin personal. Ulla Andén hade 

tidigare varit chef på Fritidsförvaltningen, där hon lyckats göra sig ovän med sin 

personal på ett så uppenbart och oprofessionellt sätt att hon helt sonika hade 

fråntagits sitt personalansvar. Hon hade däremot inte sparkats som chef utan fått 

behålla det administrativa ansvaret. Poppen hade däremot inte hört talas om att 

hon skulle ha anmälts till Yrkesinspektionen för kränkande särbehandling av sin 

personal, vilket tidigare nått mina öron. 

  

Arbetsdomstolen - igen 

   Efter det att SKTF stämt staden till Arbetsdomstolen hade det sedvanliga 

svaromålet inkommit till domstolen från Miljöförvaltningen. Det innebar 

ytterligare yttranden från båda parter med bilagor som skulle styrka anklagelser 

och motbevisning.  

   Den muntliga förberedelsen där parterna träffades i Arbetsdomstolens lokaler 

följdes under hösten av ytterligare förtydliganden och utvikningar i sakfrågan i 

form av nya skrivelser. Antalet bilagor för och mot skälen varför jag sparkats 

var nu 61 stycken. Det var dessa som i rättegången skulle åberopas som stöd vid 

de avslutande dagarna i mars nästa år tillsammans med de vittnen som skulle 

höras.    

   Efter ett år av väntan var det dags att åter infinna sig i Arbetsdomstolen. Vid 

vårt bord låg en stor bukett blommor och en skylt med texten: Kåvestad kvar. 

Kram från arbetskamraterna. Det värmde. Bland besökarna i rättssalen fanns 

arbetskamrater, släkt, vänner, journalister och ett par politiker från Miljöpartiet. 

   Efter att SKTF utvecklat sin talan i målet framförde Miljöförvaltningens jurist 

skälen varför jag avskedats som hade sin grund i de två anmälningar jag gjort till 

Arbetsmiljöinspektionen och Miljödomstolen. 
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   Efter inledande talan från parterna inkallades vittnena till förhör. Först ut var 

Bo Olsson som berättade att Ulla Larsson var hatisk mot Kåvestad. Men han 

visste inte varför, eftersom han ansåg att Kåvestad var den mest sociala 

personen på hela avdelningen. 

   Bo Andersson följde upp med sin berättelse om mötet där Ulla Andén hade 

skällt ut Kåvestad efter noter i 30 minuter. På Sussanne Lundbergs fråga förstod 

han att Kåvestad känt sig kränkt och sjukskrivit sig dagen efter, för att därefter 

uttrycka att Ulla Andén handlat professionellt efter det uppdrag hon förmodligen 

haft. Bo Andersson hade hört i maktens korridorer i Stadshuset att det "fick vara 

nog med Kåvestad”.  

  Motpartens första vittne var Ulla Andén som började snyfta när hon berättade 

hur kränkt hon kände sig då Kåvestad anmält henne till Arbetsmiljöinspektionen 

för kränkande särbehandling. Domaren var på väg att bryta för en 

återhämtningspaus, men Ulla Andén repade sig snabbt och kunde fortsätta 

förhöret. 

   Även Ulla Larsson började harkla och snyfta och det var inte långt till tårarna 

när hon skulle berätta att hon var rädd för Kåvestad. Han hade sagt att huvudena 

skulle rulla på förvaltningen. Rädslan innebar att hon tog med sig 

mobiltelefonen då hon gick ut med hunden. Kåvestad brukade ha en röd mössa 

på sig när han cyklade till jobbet. Ulla Larsson vittnade om att hon vid ett flertal 

tillfällen hade sett en man i min storlek som hade röd mössa på sig när hon varit 

ute med hunden på Lidingö.  

   Miljöborgarrådet Alf T Samuelsson var kallat som vittne. Sussanne Lundberg 

frågade om han hade läst min polisanmälan - det hade han inte gjort. Hur visste 

han då att: Tjänstemannens påstående saknade grund, som han skrivit i sitt 

pressmeddelande?  

   Efter tre dagar avslutades rättegången och det var bara att invänta domen som 

skulle komma om två månader. Domen sköts upp från 7 maj till 4 juni för att 

skjutas upp ännu en gång till den 18 juni. Onda aningar, negativa tankar om att 

detta inte går min väg. Varför behövde de annars så lång tid på sig att förklara 

sig i ett domslut när man inte får sparka någon som anmält något till andra 

myndigheter. Stressade upp mig vid blotta tanken och hjärtat gjorde sig påmint. 

   Dagen var kommen och klockan 14.00 skulle domen ligga klar att hämtas hos 

Arbetsdomstolen. På plats var också TV2, TV4, radio, fotograf från DN och 

Citytidningen. Där var också SKTF-tidningen och Metro. Arbetsdomstolens 

beslut gick min väg. Avskedandet hade ogiltighetsförklarats. Hela 

eftermiddagen ringde telefonen av gratulanter. Hemmavid fylldes köket och 

flaskor med mousserande korkades upp bland nära och kära. 

   Veckan efter kallades jag till möte med stadens företrädare som förklarade att 

jag inte skulle få arbetet tillbaka. Miljöförvaltningen valde att betala 48 

månadslöner i skadestånd som lagstiftningen krävde för den som fyllt 60 år.  

   Det som en gång varit ett problem med sjuka hus hade inneburit att jag hamnat 

i Arbetsdomstolen två gånger. Den kränkande särbehandling som jag utsatts för 
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på vägen hade inneburit beslut av Yrkesinspektionen, Arbetarskyddsstyrelsen, 

JO, Försäkringskassan och AMF. Ingenstans hade huvudfrågan om sjuka hus 

tagits upp av domstolen, myndigheter eller politiker. Processen som pågått under 

tio år hade av makten och marknaden skickligt manövrerats från sjuka hus till att 

handla om en illojal tjänsteman med samarbetssvårigheter.  

   I drygt två decennier hade problemet med sjuka hus varit känt, men ansvariga 

politiker och myndigheter satt fortfarande med armarna i kors. 

   När de anställda på Miljöförvaltningen ville ha svar på frågor kring den 

slutförda processen skickade den nya förvaltningschefen frågan vidare till Ulla 

Andén. På ett möte för de anställda kom frågan kring Arbetsdomstolens beslut 

och Ulla Andén svarade: Visserligen har Leif Kåvestad sparkats trots att inga 

fel begåtts av honom, men det var roteln (det vill säga politikerna i Stadshuset) 

som bestämde. 
 

 

 
 


