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I Göteborgs stads medarbe-
tarenkät för 2012 svarar 18 
procent att de kränkts eller 
trakasserats minst en gång 
under året. År 2011 var siff-
ran 19 procent. I tre av fyra 
fall har kolleger eller chefen 
stått för kränkningarna. 

– Nu har jag väntat i ett 
år på att något ska hända 
från 2011 års enkät och det 
har inte hänt något, säger 
kommunalrådet Maria Ry-
dén (M). 

Hon kräver nu att den 
rödgröna majoriteten utre-
der frågan och skapar en 
handlingsplan.

– Vi har inte mer tid att 
förlora när det gäller att få 
ordning på den här staden, 
säger Maria Rydén.

Bakom kränkningarna 
ligger bristande ledarskap, 
enligt Maria Rydén. När che-
fen inte är tillräckligt erfa-

ren och medarbetare inte 
vågar prata med denne ska-
pas en grogrund för mobb-
ning, menar hon.    

– Då blir det småpåvar 
som tar den informella mak-
ten, säger hon. 

Men facket menar att  
politikerna skyller ifrån  
sig på chefer som inte får 
förutsättningar att göra sitt 
jobb.

– Folk går på knäna, det 
kvittar om det är inom om-
sorgen eller kollektivtrafi-
ken, skär man ner resurser-
na så mår folk dåligt och det 
går ut över varandra, säger 
Peter Larsson, ombudsman 
på Kommunalarbetarför-
bundet. 

Enligt kommunalrådet 
Mats Pilhem (V), som har an-
svar för personalfrågor, är 
det för tidigt att säga vilka 
åtgärder som kan bli aktuel-
la – eller om de ska göras i 
hela kommunen eller mer 
lokalt.

– Men vi ska gå igenom 
det noga och se till att det 
finns bra åtgärder för de 
medarbetare i Göteborgs 
stad som är kränkta, säger 
han. 

Var femte anställd  
i kommunen mobbad

”Självklart stöttar vi kolleger”
Alda Karlsson, undersköters-
ka på Landalahus säger att 
både kulturkrockar och 
stress kan leda till att an-
ställda känner sig kränkta.

– Om konflikter uppstår 
sätter vi oss i personalrum-
met och försöker prata ige-
nom det, säger hon. 

– Att medarbetare kän-
ner sig kränkta handlar nog 
mycket om hur man är som 
person. Jag är väldigt rakt på 
sak när jag säger saker och 
då kan det kanske hända att 
alla inte kan ta det utan kän-
ner sig påhoppade, säger 
kollegan Aster Berg.

När personalen inte kan 
lösa konflikter tar de upp det 
på månadens gruppmöte.

– Självklart stöttar vi kol-
leger som inte mår bra, men 
det yttersta ansvaret får che-
ferna ta, säger undersköters-
kan Lena Gustavsson.
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Inom 20 dagar 

Femte rånet 
mot apotek
Ett apotek rånades i 
Hjällbo i Göteborg i går 
av flera personer beväp-
nade med något slags va-
pen. Detta var det femte 
apoteksrånet inom lop-
pet av tjugo dagar i Göte-
borg. 

Ingen är gripen för 
något av rånen. I dags-
läget verkar rånen inte 
har något samband en-
ligt polisen. METRO 

Lex Maria-anmäls

Skolsköterska  
ersattes inte 
När skolsköterskan på en 
friskola i Göteborg var 
långtidssjukskriven i 
nästan en hel termin för-
ra året satte skolan bara 
in vikarie i tretton dagar. 
Cirka 70 elever fick där-
för inte något hälsobe-
sök i årskurs 8. 

För en elev missades 
utebliven tillväxtspurt 
och för en annan upp-
täcktes sned rygg först i 
nian. Nu anmäler skolan 
enligt lex Maria. METRO
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Göteborgs stad. Två  
år i rad har var femte 
kommunanställd 
göteborgare uppgett 
att de mobbas på 
jobbet. Nu kräver 
Moderaterna en 
utredning. 

Sci-!. Här intar Battlestar 
Galactica Göteborg
Jagaren Småland vid Pack-
huskajen färdas genom ytt-
re rymden tre helger i rad. 
Hundratals sci-fi-entusiaster 
från hela världen invaderar 
nu Göteborg för att leva i 
Battlestar Galacticas univer-
sum. 

Alla gluggar på skeppet är 
övertäckta för att fördunkla 
faktumet att vi är kvar på 
jordens yta. 

Specialdesignade monito-
rer, skyltar, ljus och ljudsys-
tem är på plats – för till skill-
nad från i filmens värld kan 
inga specialeffekter läggas på 
i efterhand. När kaptenen 
ger order om eld måste tor-
peden också höras i högta-
larna.  

– Vi måste se till att effek-
terna fungerar i realtid, säger 
Cecilia Dolk, på Alternaliv 
som står bakom lajvet.

Hon har jobbat dygnet 
runt med förberedelserna se-
dan september. Tillsammans 
med resten av arrangörstea-
met styr hon händelseut-

vecklingen med datorer från 
kafébåten ”Våfflan” bredvid. 

De 140 olika rollerna har 
alla en flera sidor lång bak-
grundsprofil, men ju längre 
spelet går, desto mindre kan 
arrangörerna kontrollera 
hur de utvecklas. 

Samtidigt vet ingen om 
det finns fiender ombord, ef-
tersom de kan härma mänsk-
ligt utseende.

– Att vara en cylon, det är 
det mest tabubelagda som 
kan ske, säger Cecilia Dolk. 

Forskningsskeppet är på 
flykt från dem, onda robotar 
som har förintat större delen 
av mänskligheten i Battlestar 
Galactica. 
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Mattias Strandberg deltar 
i övningarna. FOTO: CHRISTINA BLOM

Cecilia Dolk, Mattias Strandberg, 
Marcus Adell, Sebastian Utbult.
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Specialdesignade skyltar har satt 
över alla detaljer som avslöjar att 
deltagarna egentligen befinner sig
på ett svenskt stridsfartyg.

140 personer lajvar

140 personer kommer tre hel-
ger i rad att utgöra besätt-
ning och resenärer på forsk-
ningsskeppet Celestra.

Några platser finns ännu kvar 
till lajvet som börjar i dag, 
men de kommande två hel-
gerna är redan slutsålda. 

Deltagare från alla kontinen-
ter utom Sydamerika och Aus-
tralien finns representerade 
– häromdagen såldes en plats 
till en deltagare från Kina. 

Vid bokningen kunde delta-
garna beställa olika kostym-
modeller – vissa sålde slut 
omedelbart. METRO 

Rollspelet

” Att vara en cylon, 
det är det mest  
tabubelagda.”
Cecilia Dolk, Alternativet

Svenska Mässan

1 190 122
besökte Svenska Mässan under 
!olåret. År 2012 blev ett rekordår 
med 76 000 fler besökare än året 
innan. År 2012 arrangerades 27 
mässor att jämföra med 17 under 
2011. METRO 


