
Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över, 
men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt  

rykte och förstör för de hedliga och kompetenta företagen. 

Här följer några skrämmande fakta om vad personer  
som arbetar svart utsätter sig själva för.

Svartjobb
- Vilket Mörker!

www.renbyggbransch.nu



Om du jobbar svart:
• Får du ingen sjukpenning om du blir sjuk eller skadar dig
• Får du ingen pensionsgrundande inkomst, vilket betyder lägre pension  

när tiden kommer
• Får du ingen föräldrapenning och kanske inte kan vara ledig med ditt barn
• Får du ingen semesterrätt, varken betald eller obetald
• Får du inga försäkringar som kan hjälpa dig om du blir skadad eller lång- 

varigt sjuk
• Får du ingen A-kassa om du blir utan jobb
• Får du inga referenser som hjälper dig att gå vidare på arbetsmarknaden
• Får du en lucka i ditt CV som försämrar dina chanser att få ett riktigt jobb
• Får du svårt att låna pengar till exempelvis en bostad, då du inte har någon 

registrerad inkomst
• Får du inget anställningsbevis som reglerar dina anställningsvillkor
• Får du ingen övertidsersättning
• Gäller inga arbetstidsregler, utan du kan tvingas att arbeta när och hur 

mycket som helst för att få ut din ”lön”
• Gäller inga arbetsmiljöregler, utan du kan utsättas för faror och olyckor 

utan möjlighet till ersättning
• Står du utan stöd och ingen hjälp om din uppdragsgivare kör med oschyss-

ta metoder
• Blir du ofta utnyttjad för andras vinning
• Hjälper du brottslingar att tjäna pengar
• Riskerar du din hälsa på grund av brister i säkerhet och skyddsutrustning
• Går du miste om personalförmåner
• Går du miste om utvecklings- och karriärmöjligheter 
• Går du miste om trygghetsförsäkringar och arbetarskydd 
• Bidrar du inte till vår gemensamma välfärd som skola, sjukvård, barn- och 

äldreomsorg mm.
• Kan du bli återbetalningsskyldig för det som du har tjänat


