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Gillar du våra aktuelltsidor?
För oss på tidningen är de ett andningshål där vi 

kan berätta, ofta lite kortare, om speciella händel-
ser i någon av Transports branscher. Ibland skriver 
vi om nya trender i yrkena. Ofta tar vi upp problem 

för en enskild arbetare eller för ett kollektiv. Eller i samhället i 
stort. 

Därför känns det roligt att i detta nummer även ha ett par 
mer positiva artiklar i aktuelltblocket. 

DET HANDLAR OM cykelåkeriet som har tecknat kollektivavtal. Där 
cykelbuden numera har reglerad arbetstid och fast lön på 24 300 
kronor i månaden. Inte vanligt på den nya arbetsmarknaden som 
kallas gig-ekonomi.

Det handlar också om terminalen i Jönköping där lagerjobbet 
fungerar som ett datorspel. Något som både lagerarbetare, facket 
och cheferna verkar gilla. Där en hjälpsam arbetskompis kan få 
ett hjärta.

HÖSTEN ÄR PÅ rull nu. Produktion, rutiner och tempo är tillbaka 
på normalstadiet efter en lugnare sommar, åtminstone på en 
tidningsredaktion som Transportarbetarens. Mycket tyder på att 
detta gäller också på arbetsplatser som åkerier, terminaler, ham-
nar med flera. Och för den som är fackligt engagerad.

Själv fick jag ett mejl från mitt (journalisternas) fackför-
bund. Jag uppmanades att känna efter och säga ifrån. Se till att 
arbetsgivaren hjälper mig om jobbet är för stressigt. Och/eller 
kontakta facket för stöd och råd.

Bra och många gånger nödvändiga tips, förstås. Ett alter-
nativt sätt att klara vardagen kan vara att drömma sig bort. 
Säga upp sig, tömma lägenheten, sälja allt man äger. Bara 
ge sig ut på sitt livs äventyr. Utan chefer och stress.

Bläddra fram till kultursidorna och möt före detta 
lastbilschauffören Mats Bergman. Han och hans fru 
Anette Bergman gjorde just det.

Våga tänka tanken!

Rensa åkerinäringen 
från bemanningsföretag
Apropå att lastbilsförare toppar statisti-
ken över personer som dör i jobbet.

Jag har jobbat som lastbilschaffis inom 
bemanningsbranschen i över tolv år. Den 
modellen är ett av alla problem inom 
åkerinäringen. Kundens synsätt på inhyrd 
personal kombinerat med fega arbets-
givare (rekryteringsföretagen) gör att 
chaufförerna till slut kör av vägen.

Bort med alla bemanningsföretag inom 
åkerinäringen. Om du är anställd direkt 
på ett åkeri kanske du kan förhandla med 
åkaren, det är svårt när man är inhyrd. 

Bemanningsföretagen visar ingen 
empati eller förståelse för sina anställda. 
Och de i sin tur vågar sällan sätta press på 
åkaren.

 Jonny

Det handlar 
om cykel- 
åkeriet som 
har tecknat 
kollektivavtal. 
Det handlar 
också om 
terminalen  
i Jönköping 
där lager- 
jobbet fung-
erar som ett 
datorspel. 

Lena Blomquist är  redaktionschef på  Transportarbetaren.

Sagt på 
 webben

Vi skrev om ar-
betsmiljöproble-
met med lastbilar 
i två våningar, 
där takhöjden är 
160 centimeter.
”Kanonbra att 
ni tar upp detta, 
detta är ju ett 
problem på flera 
åkerier, är själv 
Icachaufför och 
kör dubbeldäck-
are. Problemet 
som jag ser det 
är väl att Ica 
kräver att vi an-
vänder dubbel-
däckare på vissa 
av våra rundor 
till butikerna.
Mikael Säther

”Detta fenomen 
har funnits i 
evigheter, lastar 
man åt Ica är 
det ju säkert 75 
procent rullburar, 
och för att kunna 
lasta dessa på en 
vagn med icke 
höjbart tak så 
måste man ha 
lyftplanet i topp. 
Det vill säga det 
ligger ej i låst 
läge, annars 
får man inte in 
rullburen. 
   Detta tog jag 
upp med mitt 
före detta åkeri, 
utan gehör alls. 
Jag gjorde mig 
obekväm och 
det resulterade 
med all säker-
het i att jag 
blev av med 
jobbet. Detta är 
nog ett större 
problem som i sig 
återkommer till 
ekonomi tyvärr.
Thomas Persson

Insänt

Läsarbilden

Lyckad kombination
Chauffören Sofie Andersson, åkeri-
ägare från Norrköping, tittar ut från sin 
Topline Scania 620. Både hon och bilen 
har flera gånger tidigare tävlat med 
framgång på Trailer trucking-festivalen. 
I år blev det en andraplats, i klassen 
bästa kombinationsbil, när Nordic 
trophy avgjordes sista helgen i augusti 
i Mantorp. Hemma i stallet har Sofie 
Andersson nio andra lastbilar.

F OTO :  L I L LY  H A L L B E RG

Mest läst  
på webben
...den senaste 
månaden:

1. David Ericsson: 
Efter olyckan.

2. Livsfara när 
chaufförer lossar 
Ica-gods?

3.  Inget körkort – 
inget jobb.

Lena tipsar
En sommarpratare (sr.se) 

biter sig fast. Eija Hetekivi 
Olsson, själv författare och 
lärare, gör på ett rasande 

och komiskt sätt upp  
med journalister och  

kulturprofiler.

VI VILL VETA  
VAD DU TYCKER!
Mejla oss på 
 xxxxxx@transport-
arbetaren.se

Positiva glimtar 
av yrkeslivet

BILDENVÄLKOMMEN
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Budskapet kan gå fram på olika sätt. 
Tidningsbudet Cecilia Strömbäck blir glad 
av den handfull abonnenter som tackar 
nej till reklam med pärlplattor. Hon kör en 
bilrutt i Viken i Skåne och där finns bland 
annat denna enhörning. 

Ta själv en bild på jobbet och mejla den 
till info@transportarbetaren.se. Skicka 
med din adress. Vi belönar publicerade 
bilder med två trisslotter. 

” Undrar bara hur de ska  
redovisa tramp- och vilo- 
tiderna.”
PATRIK NIETULA   
Chaufför som kommenterar att Transport 
tecknat avtal med en cykelbudsfirma.
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… per år tjänar en svensk förare efter 
fyra år i yrket, inklusive premiekompen
sation och semesterlön år 2016. (Omräk-
nat till euro i stapeldiagrammet, enligt 
samma växelkurs som övriga.)
Källa: Transportavtalet från och med  
den 1 april 2016, åkeridelen, fjärrförare.

321 124  kronor

GR ANSKNING / CHAUFFÖRSLÖNER I EUROPA

Mer än en kvarts miljon kronor. Så mycket skiljer sig års
lönen mellan en bulgarisk lastbilschaufför och en belgisk. 
 Lönegapet är enormt mellan utlandsförare inom EU  
– nästan oöverskådligt till förare utanför unionen med 
allra sämst villkor.
Text LILLY HALLBERG  Grafik CHRISTINA AHLUND

Här är lönerna i 
Transport-Europ a

Total inkomst 2016
(I euro, enligt den valutakurs som gällde den 2 januari 2016.)

€

Fotnot: De svenska villkoren bygger på det ”vanliga” transportavtalet (2016) för 
fjärrförare, inte utlandsavtalet, som bara ett fåtal – ett par hundra – av de svenska 
chaufförerna omfattas av. Det vill säga de som enbart och kontinuerligt kör utlands
trafik. Samtliga svenska  chaufförer som kör inom Norden, och många som periodvis kör 
på kontinenten,  omfattas av transportavtalets villkor för fjärrförare.

Bruttolön, inklusive övertid och förmåner, 
som är skattepliktiga.

Traktamenten och andra icke skat
tepliktiga förmåner, som inte är 
 pensionsgrundande eller grundande för 
andra socialförsäkringssystem.

Källa: Comité national routier (CNR): ”Comparative stu-
dy of employment and pay conditions of  international 
lorry drivers in Europe”, version november 2016.

Bulgarien 3 636 € 11 550 € 15 186 €

34 716 €Sverige 34 716 €

Litauen 16 130 €10 370 €5 760 €

Rumänien 16 693 €11 550 €5 143 €

Ungern 17 133 €6 400 € 10 733 €

Tjeckien 17 435 €6 545 € 10 890 €

Polen 18 334 €7 224 € 11 110 €

Slovakien 18 819 €8 424 € 10 395 €

Portugal 22 997 €11 318 € 11 679 €

Italien 40 703 €29 294 € 11 409 €

Frankrike 38 516 €29 736 € 8 780 €

Belgien 39 589 €31 428 € 8 161 €

Tyskland (väst) 37 264 €31 972 € 5 292 €

Slovenien 22 208 €11 340 € 10 868 €

Spanien 30 616 €19 878 € 10 738 €

Tyskland (öst) 27 191 €22 655 € 4 536 €

LÄGSTA  
BRUTTO
LÖNEN

HÖGSTA  
BRUTTO
LÖNEN

K A RTA :  S H U T T E R STO C K

Lägst 
lön

Högst 
lön

Avser bara 
del stater som 
ingick i Västtysk
land före 1990. 
 Räknas Tyskland 
som ett land 
 ligger brutto
inkomsten lägre 
än i Belgien.

 Korttidstraktamente: logitrak
tamente 265 kr, dagtraktamente 
182 kr per halvt dygn.

 Långtidsstationering, minst 14 
dagar i följd, inom Sverige: För 
kost och logi 501 kr/dygn  första 
sex dygnen, där efter 178 kr/dygn.

 Inom Norden: Dagtraktamen
te: 14 kr/timme, logitraktamente 
265 kr/dygn.

 Utom Norden: Minst 446 kr 
per påbörjat dygn, räknat från 
tidpunkt då chauffören lämnar 
stationsorten.

Traktamenten, som är reglerade enligt avtal
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↑ MEST
Belgien

Lön (skattepliktig):

31 428 €
Sociala avgifter och skatt:

16 221 €
Icke skattepliktiga utbetalningar till 

anställda, som traktamenten:

8 161 €
Totalt:

55 810 €

↓ MINST
Bulgarien
Lön (skattepliktig):

3 636  €
Sociala avgifter och skatt:

673 €
Icke skattepliktiga utbetalningar till 

anställda, som traktamenten:

11 550€
Totalt:

15 859 €

Priset på en chaufför
Så mycket kostar en anställd för åkerierna.

Att skydda arbetares rättigheter är inte 
 protektionism! För bättre villkor för alla yrkes
förare krävs att EU genomför vägpaketet skynd
samt, framhåller Frank Moreels, ordförande i 
Europe iska Transportarbetarefederationen.
Text Lilly Hallberg

Frank Moreels har flera gånger tidigare uttalat 
sig kraftfullt mot osund konkurrens inom åke
ribranschen. Både som ett hot mot sammanhållningen 
inom EU och de usla förhållanden som många chauf
förer tvingas leva under.

– Lönegapet i Europa kommer att finnas kvar ett tag. 
Hur länge beror till stor del på hur medlemsländerna 
agerar, på deras vilja att förena välfärd med ekono
miskt tillväxt. Tyvärr är jag inte alltför optimistisk i 
den frågan, säger han i ett mejlsvar.

– När det gäller vägtransporter handlar det för vissa 
medlemsländer om stor profit. Det är också anled
ningen till att lastbilschaufförer från de här länderna 
kör på Europas motorvägar i månader.

FRANK MOREELS ÄR ordförande både i det belgiska 
transportfacket och den europeiska transportfederatio
nen (ETF) som samlar fackföreningar från hela Europa. 
Organisering är grundläggande. Arbetet har dock allt 
mer präglats av försök att påverka EU att sätta stopp för 
lönedumpning. 

Frank Moreels ser ändå förhållandevist ljust på fram
tiden. Han har stor tilltro till det så kallade väg paketet. 
ETF har i mer än två års tid kämpat för en nivå som 
innebär verkligt skydd för yrkesförare.  Moreels betonar 
inte minst kontrollåtgärder, som smarta färdskrivare. 
Någon överhängande risk för att vägpaketet ska drab
bas av bakslag ser han inte i dag. Inte heller att krav en 
på ökad jämlikhet mellan arbetare skulle leda till 
justeringar nedåt. Tvärtom, tvingande regler kommer 
att betyda justeringar uppåt, enligt Moreels. Han ger ett 
exempel: Chaufförer som lastar och lossar i  Sverige ska 
få rätt till svenska löner, oavsett nationalitet.

Frank Moreels pekar på fackföreningarnas viktiga 
roll. Och framgång tack vare gemensamma projekt, 
som det svenska Transport bedriver tillsammans med 
systerfack i Belgien, Danmark och Rumänien. Det ger 
rumänska chaufförer möjlighet att gå med i facket i 
landet där de arbetar. En gränsöverskridande modell 
som ETF planerar att införa i andra regioner i fram
tiden.

ETF:s ordförande Frank Moreels.

ETF: Så här ska  
lönegapet minska

GR ANSKNING / CHAUFFÖRSLÖNER I EUROPA

Demonstration för schysta villkor i transportbranschen, Bryssel i mars i år. Ordförande Frank Moreels (i keps), Europeiska Transportarbetarfederationen, i första ledet för 
kampanjen Fair Transport som mobiliserar lastbilschaufförer från hela Europa.

uropeiska unio
nens sämst betalda 
yrkesförare bor i 
Bulgarien. I snitt 
har en chaufför som 
kör i internationell 

trafik knappt 3 700 
euro (drygt 42 150 kr)

i skattad årslön brutto, 
bonusar och övertid inklude

rade. I Belgien ligger årslönen en bra bit 
över 30 000 euro (knappt 342 000 kr). 

När det gäller miltal är det omvänt – 
den bulgariska yrkesföraren kör nästan 
2500 kilometer mer än sin belgiska 
kollega varje år.

Det visar en rapport från franska 
Comité national routier (CNR). Institu
tet för vägtransporter, med säte i Paris, 
har under 2000talet gjort jämförande 
studier som framför allt rör de länder 
som är störst på vägtransporter eller har 
störst inhemska marknader. Därför är 
varken Sverige, eller något annat nordiskt 
land, med bland de 15 EUländer som 
studerats. Men Sverige skulle placera sig i 
toppskiktet när det gäller lönenivå.

CNR:S RAPPORT ÄR från 2016. Någon radi
kal förändring har inte skett sedan dess. 
Skillnaderna mellan länderna består i 
stort, löneutvecklingen har inte skilt sig åt 
på något radikalt vis mellan staterna inom 
EU, framhåller Magnus Falk, internatio
nell politisk sekreterare på Transport:

– Nej, det har varit vanlig löneutveck
ling. Lite snabbare procentuellt sett i de 
länder som ligger lägst, som Bulgarien.

– Det är inget snack om saken, det är 
stora löneskillnader inom EU.

Magnus Falk pekar dock på än större 
skillnader:

– För varje år kommer allt fler tredje
landsförare in. Alltså chaufförer utanför 
EU och de är ännu billigare. Moldavier, 
ukrainare, många från öst länder som 
ingick i sovjetstaten. 

– Problemet är att det skapar en 
prispress. Det är en samhällsfråga, snara
re än en transportfråga – det är märkligt 
att transporter inte får kosta.

FÖR ATT FÅ köra internationell trafik för ett 
åkeri i ett EUland måste en chaufför från 
tredje land, som Moldavien, ha förartill
stånd. Förra Europaparlamentarikern 
Marita Ulvskog (S) har tidigare talat om 
att det är EUkommissionens ansvar att 
granska att medlemsländerna följer de 
direktiv och regler som gäller unionens 
länder. Polen är ett land som kritiserats 
för att generöst dela ut förartillstånd.

Transport har granskat hur utländska 
åkerier, men även svenska, kringgår EU:s 
direktiv för att slippa skatta och betala 
sociala avgifter. Bland annat polisanmäl
des ett slovakiskt dotterbolag till norska 
Bring förra året: Chaufförerna körde gods 
åt Ikea för 30 kronor i timmen. Tillfälligt 
i internationell trafik, enligt bolaget. Per

manent, med chaufförer som tillbringar 
fritiden och helger i lastbilshytter eller 
baracker, enligt Transport.

I CNR:S RAPPORT skriver författarna att 
samma lagar och förordningar i många 
fall gäller i alla länder. Gapet vidmakthålls 
på grund av vitt skilda tolkningar och till
lämpning i praktiken. Men Magnus Falk är 
skeptisk till att strängare, mer detaljerad, 
lagstiftning inom unionen automatiskt 
skulle leda till ökad rättvisa.

– Hur man tolkar EU:s regler skiljer 
sig inte så väldigt mycket, det är redan 
reglerat.

Däremot tror han att kollektivavtal är 
en viktigt grund för bra villkor. Det åter
speglas också i CNRrapporten: Europa är 
fortfarande uppdelat i öst och väst.  
I samtliga västeuropeiska länder finns 
kollektivavtal på transportområdet. Både  
i Tyskland (16 delstater) och i Spanien  
(54 provinser) är kollektivavtalen re
gionalt förankrade. I det forna öst blocket 
är det bara Tjeckien som har kollektiv
avtal på området. Men avtalet har dålig 
täckning och det är inte tvingande.

I BOTTEN NÄR det gäller lön ligger sju stater 
som tidigare ingick i det forna östblocket. 
Fortfarande är skillnaden stor mellan 
västra och östra Tyskland, som i CNR:s 
undersökning delats upp. I lön skiljer 
det nära 100 000 kronor om året mellan 
delstaterna i öst och väst, 30 år efter att 

DDR och Västtyskland upphörde som 
statsbildningar.

I alla länder med kollektivavtal ligger 
den faktiska lönenivån mycket nära 
lägsta nivån i avtalet, vilket även gäller i 
Sverige och övriga nordiska länder.  
I länder som har system med minimi
löner ligger den faktiska nivån också den 
mycket nära den lagstiftade, aktuella 
minimilönen.

DET ÄR OCKSÅ stor skillnad på hur många 
mil en utlandschaufför kör. Här kommer 
ländernas staplar i stort sett omvänt jäm
fört med lönestaplarna. Litauiska yrkes
förare tvingas köra mest både i tid och mil 
räknat, 31 procent mer än sina franska 
kollegor.

Antalet timmar bulgariska förare 
arbetar per år ligger över 2 000, i Frank
rike är årsarbetstiden drygt 1 500 timmar. 
Kilometer per år Frankrike: 107 449, 
Bulgarien: 140 800.

CNR:S SLUTSATS ÄR att gapet mellan antal 
mil väl speglar den stora skillnaden i 
arbetsbörda, och den följer också i stort 
antalet arbetade timmar. Skillnad i väg
standard och hastighetsbegränsningar i 
olika länder har bara marginell betydelse.

Rapportförfattarna betonar att alla 
uppgifter rör transportarbete som redovi
sas öppet och är förenlig med respektive 
lands avtal. Arbete i strid med lagar och 
förordningar är inte med.
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KÖRSTRÄCKA – ANTAL KILOMETER SOM EN 
CHAUFFÖR I UTLANDS TRAFIK KÖR PER ÅR.
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Källa: CNR

” Det är inget snack om saken, det är 
stora löneskillnader inom EU.”

Magnus Falk, internationell  
politisk sekreterare på Transport

Källa: CNR
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GR ANSKNING / CHAUFFÖRSLÖNER I EUROPA

Chauffören Magnus Stenhols har kört 
många mil. Han blir inte förvånad 
över det stora lönegapet mellan 
yrkes förare inom EU. Men vill hellre 
tala om hur alla världens länder 
 borde samarbeta och inte blunda för 
usla förhållanden utanför unionen. 
Text och foto Lilly Hallberg

– Nu verkar polackerna ha blivit för dyra, 
i stället tar man in folk från Moldavien. 
Det finns många som kör under eländiga 
förhållanden, säger Magnus Stenhols.

Han parkerar lastbilen under björkar
na som kantar villagatan i Täby, en av 
huvudstadens mest välmående krans
kommuner. Han är bokstavligen på sin 
mammas gata, född och uppvuxen och 
fortfarande bosatt, i närheten. I jobbet 
kör han i dag för Schenker, framför allt i 
norra Stockholmsregionen.

Många av arbetskamraterna kommer 
från början från andra länder. Hos Sve
riges största arbetsgivare inom åkerinä
ringen utlovas trygghet: ”Det är självklart 
att du ska ha kollektivanställning, fasta 
arbetstider och alltid rätt till rast. Din 

lön kommer i tid, varje månad, året om.” 
heter det på det tyska bolagets hemsida i 
chaufförsbristens tid.

– Det är jättebra med kollektivavtal, 
men jag tror inte att det behöver vara en 
förutsättning för bra villkor. Nu gäller det 
att alla jobbar för bättre villkor, globalt. 
Då måste man vara kompromissvillig, 
säger Magnus Stenhols.

– Det handlar om allas framtid, vi kom
mer inte att klara den här planeten om vi 
inte sprider välståndet.

NÄR MAGNUS STENHOLS framför sina åsikt
er om allas rätt till det goda arbets livet har 
han ofta fått höra invändningar – vi får det 
sämre, menar skeptikerna.

– Då brukar jag svara att man inte 
behöver tre tvapparater i huset eller två 
utlandsresor varje år.

Han är tveksam till att kalla sig 
privileg ierad vid en jämförelse med andra 
yrkesförare i Europa.

– Det finns många som har det sämre 
och det finns många problem i bransch
en. Men jämfört med genomsnitts
mannen i Stockholm har vi det sämre, 
lönemässigt, säger Magnus Stenhols. Han 
har en ingenjörsexamen i grunden och 
har tidigare undervisat i matematik och 
teknik.

EN KOMPIS, SOM visste att Magnus ville 
köra lastbil, lockade honom att prova 
genom att köra sopbil. Och på den vägen 
är det sedan 20 år. Numera är Magnus 
Stenhols ordförande i Transports klubb 
hos Schenker Stockholm. Han är också 
skyddsombud, ett uppdrag som ofta är 
svårt och där han upplever att facket allt
mer motarbetas.

– Det är ett bra jobb, roligt att vara ute 
och åka och träffa folk. Men det finns 
mycket att göra när det gäller arbets
miljön, även när det gäller hur man 
driver ett företag.

Fotnot: En lastbilsförare i Stockholms har efter fyra 
år i yrket en grundlön på 27 058 kronor, samt en pre
miekompensation på 700 kronor, i månaden enligt 
det gällande kollektivavtalet.

” Nu gäller det att alla jobbar 
för bättre villkor – globalt”

” Det handlar om allas 
framtid, vi kommer 
inte att klara den här 
planeten om vi inte 
sprider välståndet.”

− Jag slåss inte mot de rika, jag slåss 
för de fattiga, säger den fackligt 
 aktiva belgiska chauffören Didier 
Borlée. Han anser att landets chauf
förer borde tjäna åtminstone 5 000 
kronor mer i månaden.
Text och foto Carl von Scheele

Didier Borlée berättar:
− Jag arbetar för ett transportföretag 

som kör varor åt butikskedjan Carrefour. 
Vi distribuerar allt som inte går att äta, 
allt från parfym till elektronik. Tidiga
re körde jag inrikestrafik, men efter en 
olycka för många år sedan hanterar jag 
en specialbil och flyttar trailers här på 
lagerområdet. 

− En chaufför hos oss tjänar mellan 
2 200 och 2 500 euro i månaden (24 000–
27 500 kr). Man kan komma upp i 3 000 
euro (33 000 kr) om man gör många 
timmar. Då får du till exempel ta ett skift 
från klockan 17.00 på eftermiddagen och 
jobba till 05.00 nästa morgon. 

− HÄR I Belgien är social dumpning ett 
stort problem, som alla förlorar på. Vi 
utsätts för hård konkurrens av rumänska 
chaufförer. Jag har träffat många av dem 
under tio års tid och alla har varit trevliga. 
De är inte problemet. Nej, de måste jobba 
utomlands för att de inte finns pengar 
i hemlandet. För oss innebär det att vi 
förlorar arbetstillfällen.

– Numera jobbar jag tre dagar i veckan. 
Jag bad min chef om att få gå ner i tid av 
familjeskäl. Min dragbil kör vi i tvåskift. 
En kollega startar klockan fem på morgo
nen och kör fram till två på eftermidda
gen. Då tar jag över och kör till klockan 
tio på kvällen. 

− Jag tjänar mindre nu, bara 1 350 euro i 
månaden (14 850 kr). Min fru tjänar något 
mer. Vi har dragit ner på kostnaderna och 
bor litet med vår son. Hemligheten är att 
jag inte har någon bil utan kör en äldre 
motorcykel. 

Didier Borlée är förtroendevald i ett 
av de belgiska facken, det socialistiska 

FGTBUGT. Landet har också en kristen 
och en liberal facklig rörelse. 

− Fackets viktigaste fråga är att få upp 
lönerna. Vi måste ta en ordentlig strid om 
det här. Jag vill att alla mina kolleger ska 
tjäna 3 000 euro i månaden (33 000 kr), 
så att de kan leva ett drägligt liv. 

– JAG ÄR både kritisk till och stolt över 
facket. Jo, facket trycker på, men samti
digt som det har ett bra program är det en 
del av det etablerade systemet. 

− Jag är fackligt aktiv. Här på  området 
fick vi för några månader sedan nya 
trailers. De gamla hade använts i 25 år 
och hade omfattande rostangrepp. Vi 
tog en facklig kamp för nya och vår chef 
köpte till slut in hundra stycken. Det är 
ett exempel på att facket behövs. Om vi 
inte var där skulle chaufförerna varken 
ha arbetsskor eller arbetshandskar. Inget 
faller som manna från himlen.

Löner viktigaste frågan
Toppar lönestatistiken

 De belgiska chaufförerna ligger högst i 
den lönestatistik som Transportarbetarens 
jämförelse bygger på. Bara lilla Luxem
burg, med ett fåtal chaufförer, ligger 
högre.

 I dag tjänar en belgisk chaufför i snitt 
3 300 euro i månaden (36 000 kr/mån) 
om han eller hon är specialiserad på 
internationella transporter. Chaufförerna 
arbetar i snitt 1 670 timmar om året, enligt 
det franska transportinstitutet Comité 
national routier (CNR).

 På transportföretaget Supertransport, 
där Didier Borlée arbetar, är lönerna lägre.

” Vi måste ta en ordentlig strid 
om det här. Jag vill att alla mina 
 kolleger ska tjäna 3 000 euro  
i månaden (33 000 kr), så att de 
kan leva ett drägligt liv.”

BELGIEN

SVERIGE

Allt är inte bra på hemmafronten. Lastbilschauffören Magnus Stenhols efterlyser som fackligt förtroendevald förbätt
ringar i arbets miljön. Men framför allt vill han att frågorna lyfts på det globala planet. Det är inte bara något som berör 
chaufförer i Stockholm eller  Sverige eller inom Europa, betonar han.

"Fackets viktigaste 
fråga är att få upp 

lönerna. Vi måste 
ta en ordentlig strid 

om det här", säger 
belgiska chauffören 

Didier Borlée.
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Åkeri. På Tommy Nordberghs 
åkeri tvingas chaufförer lossa 
Ica-gods i tvåvånings lastut-
rymmen där takhöjden bara är 
160 centimeter. För att minska 
påfrestningar på kroppen har 
en del förare hissat eller tryckt 
upp mellanplanet, som då bara 
hängt i vajrarna. En livsfarlig lös-
ning, anser Transport. 

Text Jan Lindkvist

Tommy Nordberghs är ett storåkeri 
med säte i Hjärnarp. I vintras gick 
Transports Göteborgsavdelning in 
och slog ner på arbetsmiljön. Brist- 
erna handlade främst om bilar som 
fraktade gods i två plan.

Vissa lastutrymmen har höjbart 
yttertak, något som medger att 
mellanplanet kan hissas upp till 190 
centimeters höjd. Det är lågt, om 
man åker på en truck.

MEN ANDRA LASTUTRYMMEN har fast 
yttertak. I dem blir takhöjden bara 
160 centimeter på det undre planet. 
Chaufförerna tvingas jobba med 
böjd rygg eller nacke. Det ledde till 
egna initiativ. 

Mellanplanet hissades upp, eller 
pressades upp med truck, för att 
skapa mer utrymme. Det medförde 

att mellanplanet inte var fastlåst 
under arbetet.

Transport grep in och la ett 
skyddsstopp i februari. Under våren 
och sommaren har problemen fort-
satt, nu med Tommy Nordberghs 
och avdelning 17 i Skövde-Borås i 
huvudrollerna.

DEN 30 AUGUSTI skickade två skydds-
ombud på åkeriet in en så kallad 
6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. 
De hävdar att arbetet i dubbeldäcka-
ren fortsätter i Mariestad och medför 
stor belastning på rygg och nacke. 

Man påpekar också att det finns 
indikationer på att chaufförer fort-
sätter pressa upp mellanplanet – i 
strid med instruktioner som åkeriet 
gått ut med efter skyddsstoppet.

Fackets agerande har lett till en 
inflammerad tvist mellan Trans-
port och åkeriet, enligt uppgifter 
till Transportarbetaren. Varken 
skyddsombuden eller avdelningens 
ombudsman eller regionala skydds-
ombud vill i nuläget kommentera 
situationen.

NYA FÖRHANDLINGAR ÄR utsatta. 
Transport centrala arbetsmiljö-
ombudsman Martin Miljeteig är 
inkopplad. Han säger:

– Jag har ingen kommentar just 
nu, inte annat än att jag ser väldigt 
allvarligt på det som hittills fram-
kommit.

Transportarbetaren har sökt 
ansvariga på åkeriet, men inte fått 
kontakt med någon som är beredd 
att kommentera.

Av handlingar som åkeriet skick-
at in till Arbetsmiljöverket framgår 
att chaufförer som kör bilar med 
låg takhöjd ska använda rep och 
krok, för att på något sätt dra ut 
burarna från bilen. Alternativt fälla 
upp ståplattan på trucken och gå in. 
Med böjda ben.

Transport har föreslagit att last- 
utrymmena med låg takhöjd byggs 
om eller byts ut. För dyrt, anser 
åkeriet.

Farliga lösningar 
på låg takhöjd

Utländska tåg 
ger jobb i hamn
Hamn/Åkeri. Tågen kommer 
direkt från Nederländerna.  
I Norrköping lossar hamnarbe-
tare trailrarna med gods som 
går vidare med lastbil. Hamnen 
har blivit en ”hub i kontinental 
järnvägssatsning”.

– Jag hoppas att det här  
gör att jag får fast jobb, säger 
Michael Bodelsson, som har 
jobbat extra i Norrköpings hamn 
några år.

Han konstaterar, precis som 
hamnens ledning och den neder-
ländska logistikfirman Wester-
man, att detta innebär mindre 
tung lastbilstrafik på vägarna. 

 LB

AKTUELLT

Lägre hastighet 
med månadslön
Taxi. Nio av tio taxiförare kör för 
fort, enligt en mätning gjord av 
Väg-och trafikforskningsinstitutet 
(VTI). Hastigheten har mätts på 
vägen mot flygplatserna i Stock-
holm och Göteborg. 

Något som inte tagits upp i 
analysen är lönesystemet. 

– Om vi ska komma åt proble-
mets kärna borde alla taxiförare 
gå på månadslön. Människor ska 
inte köras på ackord, säger Mar-
tin Miljeteig, Transports centrala 
arbetsmiljöombudsman.

 LB

Slutförhandling på 
gång om vägpaket
EU. Förslaget om nya EU-regler 
för åkeribranschen tog ett stort 
steg framåt i september. Slutför-
handling mellan parlamentet, 
EU-kommissionen och ministrar-
na i Europeiska rådet är nu på 
gång.

Det så kallade mobilitets-
paketet blev, efter år av för-
handlingar och kompromisser, 
klart före EU-valet i våras. Det 
handlar om skärpta regler som 
ska ge Europas lastbilschauffö-
rer schysta villkor och dessutom 
skapa en sundare konkurrens i 
åkeribranschen.

Motståndarna drev dock 
fram ett par extra omröstningar 
i EU-parlamentets transport-
utskott efter sommaren – som 
slutade med att slutförhandling-
arna kan starta. LB

Dahlsten ny vd för 
Transportföretagen
Förhandlingspart. Den 1 dec- 
ember börjar Marcus Dahlsten 
sitt nya jobb som vd för arbets-
givarorganisationen Transport-
företagen, största 
motpart till 
Transport. 

I förhandling-
ar anser han 
sig själv vara 
lösningsorienterad 
och pragmatisk. Han är jurist 
i grunden, och i dag är han 
biträdande förhandlingschef hos 
Teknikföretagen.

– Det känns väldigt bra, kul 
och spännande att komma till 
en ny bransch och få en bredare 
roll. Transportsektorn ser jag 
som blodomloppet i det svenska 
näringslivet, säger han. 

Transportföretagens nuvaran-
de vd Mattias Dahl går vidare 
till tjänsten som ny chef för 
arbetsgivarfrågor hos Svenskt 
Näringsliv. LH

Transport och Folksam gillar dig så mycket att vi tillsammans har tagit 
fram en riktigt bra hemförsäkring som ingår i ditt medlemskap. Förutom ett 
bra skydd för dina saker ingår en reseförsäkring. Med hemmet försäkrat 
hos oss får du dessutom rabatt på flera andra av våra försäkringar.

Upptäck mer om din hemförsäkring och dina rabatter på  
folksam.se/transport eller ring 0771-950 950 om du har några frågor.
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” Jag har ingen kommen-
tar just nu, inte annat  
än att jag ser väldigt all-
varligt på det som hittills 
framkommit.”

  Martin Miljeteig 
Transport centrala arbetsmiljö- 

ombudsman
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Bud. Cykelbud med reglerad 
arbetstid och fast lön på 24 300 
kronor i månaden. Finns det? 
I Göteborg har cykelåkeriet 
Pling transport gått i bräschen 
och tecknat kollektivavtal med 
Transport. 

Text och foto Jan Lindkvist

– Det är väldigt positivt. Här har vi en 
aktör som visar att det går att bedriva 
cykelbudsverksamhet med seriösa 
villkor, säger ombudsman Mats 
Andersson, som förhandlat fram det 
lokala företagsavtalet med Pling.

I Norge strejkar cykelbuden på 
Foodora och i Sverige får facket 
mängder av vittnesmål från bud 
som sliter hårt för usel betalning. 
I Göteborg bromsar Kalle Hederos 
Eriksson in med lådcykeln utan-
för en förskola. Han ska leverera 
lunchmaten.

CYKELÅKERIET PLING HAR byggt upp 
sin verksamhet kring futuristiska 
hojar. Den mest avancerade model-
len är 14-växlad, sex-hjulig, lastar 
200 kilo och kostar runt 100 000 
kronor.

Pling har enklare varianter också. 
Gemensamt för alla är de har noga 
utprovad fjädring så att exempelvis 
glas, semlor och hamburgare fort-
farande ser ut som glas, semlor och 
hamburgare när de kommer fram. 
Cyklarna är också el-assisterande. 

Det vill säga föraren måste trampa 
och vid 25 kilometers hastighet 
upphör elmotorn att driva på.

– Fordonen klassas som cyklar 
och det gör att vi får åka på cykel- 
banorna. På det sättet undviker 
vi att fastna i bilköer, säger Stina 
Johansson.

Hon har jobbat fyra år på Pling 
och är cykelbud, marknadsansvarig 
och styrelseordförande. Cykelåkeri-
et sticker ut på flera sätt i budbran-
schen. Verksamheten startade 2012 
och drivs som en kooperativ, en 
ekonomisk förening.

PLINGS GRUNDARE HADE en dubbel 
affärsidé. Det ena var att utveckla 
moderna transportcyklar. Det andra 
var att starta en budverksamhet för 
att visa att konceptet fungerar. Re-
sultatet blev åkeriet Pling transport 
och bolaget Velove, som designar 
och bygger cyklarna. 

Stina Johansson och Thomas 
Röstell ingår i ledningen för Pling. 
Samtidigt tar de cykelpass, som 
övriga anställda. Båda beskriver 
samhällsutvecklingen och tra-
fiksituationen i storstäderna som 
ohållbar.

– Städerna kommer att tvingas 
begränsa biltrafiken mer och mer, 
säger Stina Johansson. Alla vill ju ha 
en människovänligare stad. Dagens 
kunder förväntar sig leveranser på 
minuten när. För bud fungerar inte 
en trafiksituation där det är ovisst 
om en och samma resa tar 15 minu-
ter eller en timme. Därför är cykeln 
mer produktiv och pålitlig.

MÅNGA AV PLINGS kunder är företag 
eller institutioner. Sedan någon 
månad tillbaka servar cykelbuden 
elva kommunala förskolor med 
lunchmat. Det var det uppdraget 
som bäddade för kollektivavtalet.  
Matleveranserna utförs av ett 
bussföretag som länge haft avtal 
med Transport. Om Pling ville bli 
underentreprenör till bussbolaget 
behövdes ett kollektivavtal.

– Vi hade kollektivavtal på agen-
dan redan innan. Ett första steg var 
att betala avtalsenliga löner. Vi vill 
ha bra villkor för vår personal, säger 
Thomas Röstell.

På försommaren inleddes dia-
logen med Transports Göteborgs-
avdelning. Ett problem är att inget 

Cykelbud får avtal

AKTUELLT

Tidningsbud. Mycket är fortfa-
rande okänt och oklart efter 
tidningsbudets skräcknatt i Kris-
tianstad. Arbetsmiljöverket och 
Transport är kritiska till arbets-
givarens rutiner kring olycksfall 
och riskbedömningar.

Text Lena Blomquist

Den 12 augusti överfölls, tillfånga-
togs och misshandlades ett tidnings-
bud i Kristianstad. Han räddade sig 
naken och blodig genom att fly över 
taken och ta sig in genom ett fönster.

EN 25-ÅRIG MAN är häktad, misstänkt 
för grov misshandel och männis-
korov. Åtal är inte väckt när detta 
skrivs. Åklagaren har begärt förlängd 
tid flera gånger. När hon är klar kan 
hela händelseförloppet bli känt.

Arbetsmiljöverket har efter sin 
inspektion hos arbetsgivaren Point 
logistik kritiserat företaget:

Inspektören saknar en utredning 

av intermezzot. Myndigheten frågar 
efter vilka orsaker som företaget 
bedömer ligger bakom eller bidrar 
till händelsen. Samt vad Point 
logistik har gjort och tänker göra för 
att förhindra liknande händelser i 
framtiden.

Därutöver saknar Arbetsmiljöver-
ket, enligt inspektionsmeddelandet, 
rutiner för hur olycksfall, ohälsa 
och allvarliga tillbud ska utredas. 
Riskbedömningar efterlyses, det 
vill säga företagets bedömning när 
och om tidningsbuden riskerar att 
utsättas för våld och hot om våld. 

JOHAN LUNDIN, VD på Point logistik, 
är upprörd över kritiken:

– Inspektören valde bort att titta 
på våra dokument, eller så var han 
dövstum.

Men även Transport efterlyser ett 
bättre arbetsmiljötänkande på före-
taget, och har flera gånger efterlyst 
larm till tidningsbuden.

– Men än så länge har diskussion-
erna om ett centralt arbetsmiljö-
arbete inte lett vidare, kommenterar 
Gustaf Järsberg, central arbetsmiljö-
samordnare på Transport.

DET DRABBADE TIDNINGSBUDET 
har uttalat sig om skräcknatten i 
 Kristianstadsbladet:

”Jag tänkte bara att jag måste 
hoppa och få tag i fönstret så att 
jag kunde få träffa min familj igen. 
Under flykten kände jag bara ren 
panik. Det jag tänkte var bara att 
inte stanna utan springa tills jag inte 
orkade mer.”

Misshandel av tidningsbud  
väcker frågor om säkerheten

Europafacket ska 
coacha app-jobbare
Europa. Cykelbud och andra 
plattforms-arbetare i olika länder 
ska coachas av Europafacket. 
Målet är att buden ska kunna 
ställa krav på uppdragsgivarna.

– För oss är det viktigt att alla, 
även de som inte är anställda, 
har sociala rättigheter, säger 
Ignacio Doreste, rådgivare hos 
Europafacket.

– Buden behöver vårt stöd 
för att organisera sig och kräva 
bättre villkor, fortsätter han.

Europafacket håller på att 
skapa ett Observatorium med 
en webbsajt, som ska följa allt 
som händer på området. Det kan 
vara en konflikt som är på gång i 
ett land, och ett nytt kollektivav-
tal som har träffats i ett annat. 
Dessutom ska facket ställa upp 
med coacher åt dem som försö-
ker organisera sig.

Ignacio Doreste hoppas också 
att företagen bakom plattformar-
na inser att även de kan tjäna på 
att arbetarna är organiserade.

– På sikt tjänar ingen på att 
villkoren är dåliga. Det leder ju till 
illojal konkurrens, säger han.  ATH

 

Medlem i facket?  
– välj rätt lån
Med vårt Medlemslån kan du som medlem i facket förverkliga dina planer  
och känna dig trygg som låntagare. I lånet ingår försäkringen liv och betalskydd  
utan extra kostnad, det innebär att vi kan erbjuda dig en extra trygghet  
om det oförutsedda händer. Du kan låna upp till 350 000 kr utan krav  
på säkerhet, räntan är förmånlig* och inga avgifter tillkommer,  
jämför gärna våra villkor med andra långivare.

* Effektiv ränta 4,91 % september 2019

Läs mer på 

swedbank.se/
medlemslan 

eller ansök direkt  
och få besked  
i vår app eller 
Internetbank.

Kalle Hederos Eriksson har jobbat på Pling i tre år. I ett skåp transporteras lunchmat, gods, blommor, bröd, datorer, möbler – ja, det mesta. Bland det mer spektakulära är 
brudpar, som beställt cykelskjuts.

Cykelbudens  
kollektivavtal

 Började gälla den 1 september.
 Ger vid årsskiftet 24 305 kronor för 

bud som har två år i yrket.
 Slår fast att schema ska meddelas 

14 dagar i förväg.
 Slår också fast att intjänad tjänste-

pension ska redovisas på lönespeci-
fikationen.

av de rikstäckande kollektivavtalen 
som Transport har i portföljen reg-
lerar villkoren för cykelbud.

Ombudsman Mats Andersson 
snickrade ihop ett nytt avtal som 
parterna nu enats om. Han säger:

– Det är en kombination av 
kollektivavtalen för åkeri/terminal 
och taxi. Fast det baseras helt på 
fast månadslön. Procentlönen som 
är vanlig i taxi finns inte. Lönen är 
okej, tycker jag. Den ligger i nivå 
med vad budbilsförare med b-kör-
kort får.

– Jag hoppas att avtalet med Pling 
kan bli ett embryo till fler avtal 
som reglerar villkoren för landets 
cykelbud.

Stina Johansson och Thomas 
Röstell hoppas att ett kollektivavtal 
ska locka nya kunder.

– Om det ska bli ekonomiskt 
hållbart och få större genomslag 
för miljön behöver vi växa, säger 
Thomas Röstell.

” Det är en kombination 
av kollektivavtalen för 
åkeri/terminal och taxi. 
Fast det baseras helt på 
fast månadslön. ”

  Ombudsman Mats Andersson  
konstruerade avtalet som  

parterna nu enats om. 

” Under flykten kände jag 
bara ren panik. Det jag 
tänkte var bara att inte 
stanna utan springa tills 
jag inte orkade mer.”

  Tidningsbudet i Kristianstadsbladet
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AKTUELLT

Chafförer. Fel diagnos, suckar 
Tobias Lundqvist, om läkarintyg
et som gör att han förlorade 
rätten att köra bil och lastbil. 
Hans hopp står till en ny läkare 
– och att det nya intyget ska ge 
honom möjligheten att fortsätta 
köra tankbil.

Text och foto Lena Blomquist

– Jag säckade ihop. Det hade varit så 
mycket och jag tror att jag gick in i 
väggen den där natten i april. Läka-
ren hittade inget fel … men skrev att 
jag hade fått ett epileptiskt anfall.

Hemma i trädgården vid havet, 
en dryg mil utanför Nyköping, 
tränar elva månader gamla Bosse 
på att hasa och krypa fram. Valpen 
Gurkan måste hållas efter. Och det 
finns hur mycket som helst kvar att 
göra på det gamla släkthuset som 
familjen flyttat in i.

Men för Tobias Lundqvist räcker 
det inte. Han vill jobba, och han vill 
jobba med det enda han har erfa-
renhet av: köra tunga fordon, gärna 
tankbilar.

– Visst kan jag söka andra arbeten 
om jag blir tvungen … men jag kan 
aldrig få en lön som kommer i när-
heten av den jag har som lastbils-
chaufför. Och jag älskar mitt jobb. 

HÄR KOMMER EN snabbresumé av 
Tobias Lundqvists mardrömsår:

Ett missfall. Förlusten av pap-
pa, som dog efter en svår tid med 
cancer. Hoppet när sambon Micaela 
Karlsson blev gravid igen. Och så 
när Bosse under sitt allra första 
dygn i världen drabbades av tre 

hjärnblödningar. Han svävade på 
riktigt mellan liv och död under 
några veckor.

UNDER HELA TIDEN jobbade Tobias 
Lundqvist heltid och stadig natt. 
Körde bensin, diesel och etanol från 
depån i Södertälje ut till olika ben-
sinmackar. Och renoverade famil-
jens drömhus, steg för steg. Sedan 
kom den där natten.

– Halv fyra en morgon låg jag 
bara och sprattlade i sängen, allt jag 
minns är en fruktansvärd smärta 
och ett vitt sken.

Det blev ambulans och mäng-
der av undersökningar. Ingen 
hundraprocentigt säker diagnos 
kunde ställas, men i intyget står det 
epilepsianfall. Tobias Lundqvist själv 
är i stället inne på att han var gravt 
överansträngd psykiskt och fysiskt 
och att kroppen sade ifrån.

Hans körkort drogs omedelbart 
in av Transportstyrelsen. B-kortet 
får han tillbaka den 1 oktober, men 
för C, D och E krävs tio år utan 
symtom.

– Tobias enda chans är att få ett 
andra utlåtande av en annan läkare, 
säger Jari Sotkasiira, Transports re-
gionala skyddsombud som gör vad 
han kan för att hjälpa till.

Han berättar att det som kan få 
Transportstyrelsen att ändra sig är 
ett nytt intyg. Själv tror han mer på 
Tobias Lundqvists bedömning av sin 
hälsa än epilepsidiagnosen. 

OCH I SLUTET av september träffade 
Tobias Lundqvist specialistläkaren 
Pontus Götell. En grundlig neurolo-
gisk undersökning visade att Tobias 
Lundqvist är fullt frisk. Läkaren 
skriver i sitt intyg att inget tyder på 
att det korta krampanfallet berodde 
på något annat än ”stress, lite sömn 
och en trasslig social situation”. 
Diagnosen anges som utmattnings-
syndrom.

Med stöd av Transport har Tobias 
Lundqvist fått ta tjänstledigt på 
grund av hälsoskäl från den 1 ok-
tober, då sjukskrivningen tar slut. 
Det betyder att han kan få a-kassa 
från första dagen. Nu hoppas han 
att det nya intyget i stället ska förmå 
Transportstyrelsen att ändra sitt 
beslut. Han väntar på besked när 
detta skrivs.

Det gör också hans chef Joakim 
Engström på Martinsens Transpor-
ter:

– Han är mer än välkommen att 
köra lastbil igen. 

Året då allt gick fel

5 tycker till
Hur har du det med sömnen?

Sandra Pigou  
med sonen Isaac, 
flygplatskontrollant 
och skyddsombud, 
Blentorp: 

– Jag är föräldra-
ledig nu och får rätt så 

mycket sömn. Är lite bortskämd, 
som tur är. Men det kan ju ändra 
sig. Bebisen och treåringen sover 
på varsin sida om mig i sängen, 
tror det gör att de känner sig 
trygga. Och så är de aktiva på 
dagen

Stefan Deak,  
busschaufför,  
Göteborg: 

– Jag sover väl 
ganska bra, men 

inte så mycket. Det 
har jag aldrig gjort. 

Fyra, fem timmar per natt, året 
runt i 30 år. Jag kräver inte så 
mycket sömn och är pigg när jag 
vaknar. Inte ens på semestern 
eller helgerna sover jag längre.

Sofia Sjunfors, 
terminalarbetare, 
Dalsjöfors: 

– Mestadels sover 
jag bra, men om jag 

är stressad blir det 
några uppvak på nät-

terna. Annars kan jag somna när 
som helst, hur som helst. Sömnen 
är viktig! Försöker få minst sju 
timmar per natt för att fungera 

bra på jobbet.

Johan Brunila,  
hamnarbetare, 
Gävle: 

– Sömnen? Den 
är inte att leka med, 

inte bra alls. Jag är dålig på att 
sova bara, har varit så sen jag var 
liten. Jag lägger mig tidigt och 
sover fyra, fem timmar. På mor-
gonen är jag inte farligt trött, det 
kommer senare under dagen.

Britt-Marie Nilsson, 
väktare och huvud-
skyddsombud, 
Eskilstuna: 

– Oj, ska jag gå 
ut med det? Just 

nu sover jag dåligt, 
är så mycket runt omkring mig, 
överallt. Det är min lilla akilleshäl. 
Resor och försenade tåg… Och 
så är det renoveringar. Annars 
brukar jag sova bra. Jag hoppas 
det blir bättre.

Tobias Lundqvist väntar på nytt besked om sitt körkort: Jag vill ju bara jobba, säger han.

Skärpta hälsokrav
 Hälsokraven för yrkesförare skärp-

tes 2017 på grund av ett EU-direktiv. 

 Den som har haft ett eller flera 
epilepsianfall måste vara anfallsfri 
och inte heller ha tagit epilepsimedi-
cin under tio år för att få köra tunga 
fordon eller taxi.

 Sveriges Åkerier driver ett fall med 
en chaufför. Föraren hade sitt senas-
te anfall 1988 och har medicinerat 
sedan dess. Chauffören har förlorat 
sina behörigheter att köra tunga for-
don och ärendet väntar på prövning 
i kammarrätten.

20 000
kilometer väg kommer att vara 
öppna för fordon upp till 74 ton innan 
året är slut. Då är en femtedel av det 
statliga vägnätet anpassat för den 
nya högre bärighetsklassen.

Källa: Trafikverket

Facket. Bygget av den nya stora 
batterifabriken i Skellefteå blir en 
utmaning också för LOfacken.  
    – Vi hade ett möte med de an
dra förbunden. Nästan alla fack 
blir ju involverade när en liten 
stad plötsligt får tusentals nya 
jobb, säger Transports Christer 
Bengtsson. 

Text Jan Lindkvist

Än så länge liknar Northvolts fabrik 
mest en grusgrop stor som 100 
fotbollsplaner. Men redan 2021 
ska produktionen vara i gång, om 
planerna håller.

Innan dess måste företaget ha 
rekryterat omkring 3 000 anställda 
till fabriken och kommunen ha 
skakat fram bostäder, skolor, dagis 
och annan service.

CHRISTER BENGTSSON, OMBUDSMAN på 
Transports avdelning i Umeå, kon-
staterar att ett antal av förbundets 
medlemmar, främst chaufförer, re-
dan är engagerade i anläggningsar-
betena. När produktionen väl startat 
kommer kringjobb med all sanno-
likhet att skapas för bevakningsper-
sonal, chaufförer, hamnarbetare och 
många andra yrkesgrupper.

– En stor del av godset är tänkt att 
gå till hamnen i Skellefteå. Hur det 

ska rulla dit är oklart, men det lär 
väl bli med lastbil. Man har pratat 
om självkörande fordon, säger 
Christer Bengtsson.

Mötet med de andra facken gav 
fler frågor än svar, betonar han.

– Den stora frågan när vi träffades 
var vem som ska bygga fabriken. 
Det är nog bara ett fåtal byggjättar 
som har den kapacitet som krävs. 
Andra funderingar rörde vilka 
underentreprenörer som kommer. 
Blir det utländsk arbetskraft? Hur 
kommer arbetsvillkoren att se ut?

– Vi diskuterade möjligheterna att 
sätta upp en tillfällig fackexpedi-

tion vid byggområdet. Ungefär som 
LO-förbunden gjorde vid bygget av 
kartongfabriken i Grums.

DET FINNS EN viss oro, noterar de på 
Transportavdelningen. För att sats-
ningen ska sluta som gruväventyret 
i Kaunisvaara. Eller att anläggning-
en ska dränera vård och skola på 
arbetskraft i Skellefteå. Eller att 
fabriken påskyndar avfolkningen i 
Västerbottens inland …

– Batterifabriken är ju ett av de 
största industriprojekten i Sverige 
just nu, säger Transports ombuds-
man Mikael Danielsson.

Batterifabrik blir 
facklig utmaning

Ordningsvakter kan 
avlasta polisen
Bevakning. För att motverka 
det eskalerade gängvåldet har 
regeringen lagt fram ett åtgärds-
paket med 34 förslag. 

Ett är att ordningsvakter ska 
kunna avlasta polisen, exempel-
vis vid transporter. 

Jerker Nilsson, central om-
budsman på Transport inom 
bevakningsavtalet, konstaterar 
att ordningsvakter redan avlas-
tar polisen i många kommuner. 
Men avlastning vid transporter 
är något nytt. 

– Görs det under rätt förut-
sättningar arbetsmiljömässigt 
tror jag att det kan bli bra, säger 
Jerker Nilsson.   VE

Hund på jobbet 
minskar stress
Arbetsmiljö. Har du en hund i 
sätet bredvid dig i lastbilshytten? 
Det är ingen dålig idé. En hund 
på jobbet drar nämligen ned 
stressnivåerna. 

Det visar en ny studie från  
Virginia Commonwealth uni-
versity, som har undersökt hur 
anställdas stressnivåer påverkats 
av hundar på ett amerikanskt 
företag. 

Studien visade att de anställ-
da som tog med sig en hund till 
arbetet hade lägre nivåer av 
stresshormon i slutet av arbets-
dagen, jämfört med de som inte 
hade det VE

Sari Engelhardt Hammer har 
stresssänkaren Axar med sig i 
lastbilen.

Kraftsamling  
i Gävle hamn
Hamn/Åkeri. I Gävle hamn slår 
vindkraftstransporterna rekord  
i år. Där mellanlagras drygt 1 800 

gigantiska vindkraftstorn, vingar 
och andra delar. 

Hanteringen sköts i projekt-
form. 27 hamnarbetare jobbar 
tvåskift och bemanningen är 
tillfälligt ökad. Både ordinarie  
personal och extringar har utbild-

ats. Men vid årsskiftet tar jobbet 
slut.

– Då hoppas vi på ett nytt 
projekt, säger Morgan Gustavsson 
som är personalchef på hamn- 
företaget Yilport.

 LB
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Northvolts skiss över batterifabriken som är tänkt att tas i drift 2021.

70 meter vindkraftverk 
på väg från hamnen.
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AKTUELLT

Chaufförer. Madelene, Josefine, 
Linus, Lars, Rozerin, Alexander 
och Love får det bekräftat på en 
regnvåt grusplan i Borlänge:  
De har valt rätt utbildning. 
Suget efter lastbilschaufförer 
är större än vad skolorna kan 
leverera.

Text och foto Lena Blomquist

I Borlänge uppmärksammades yr-
kesförarnas dag rejält den 9 septem-
ber i år. Eller kanske snarare – där 
firas de blivande yrkesförarnas dag. 
Fonden för det tolv timmar långa 
eventet är branschens efterlysning:

50 000 lastbilsförare.

FÖR FÖRSTA GÅNGEN samlas facket 
och företagen till en gemensam sats-
ning på yrkesförarnas dag i Dalarna. 
Den sammanhållande länken är 
Tya, som ska utläsas Transportfack-
ens yrkes- och arbetsmiljönämnd. 
Inbjudna är politiker, rektorer, yr-
kesvägledare, skolor, åkare – och alla 
chaufförer som har vägarna förbi.

– Branschen skriker efter folk, 
säger en av initiativtagarna: Martin 
Johansson, anställd på Maserfrakt 
och med i Tyas regionala utbild-
ningsråd.

– Vi behöver 7 000 nya chaufförer 
varje år i landet, men det är bara 
3 500 som går ut från transport- 
utbildningarna.

Utöver huvudtemat – att öppna 
politikernas och skolornas ögon för 
denna kompetensbrist – är yrkes-
förarnas dag ett tillfälle att visa 
framtidens bränslen i den tunga 
trafiken. Och servera hamburgare 
till hungriga chaufförer och trans-
portelever.

Transport är på plats och säljer in 
facket till blivande förare.

– Jag valde det här för att jag tyck-
er om lastbilar. Sedan vill jag köra 
utomlands, säger Alexander Bäck-
man som går transportprogrammet 
på Erikslundsgymnasiet i Falun.

Han och klasskompisen Love  

De har valt rätt linje

AKTUELLT

Taxi. Sex dagars jobbvecka 
och arbetspass på tio till tolv 
timmar. Så ser vardagen ut för 
många taxiförare i Stockholm. 

Text och foto Jan Lindkvist

Fredag morgon på Arlanda. Långt 
över hundra taxibilar står i kö 
utanför taxifiket – remoten – som 
också är en sorts sorteringsmaskin. 
Hit hänvisas alla chaufförer som 
lämnat av resenärer på flygplatsen 
och hoppas på en betalande kund 
även på tillbakavägen.

– Väntetiden innan du kallas fram 
varierar beroende på vilkens sorts 
bil du kör. Jag har diesel och i snitt 
väntar jag väl två och en halv timme 
på en returresa. Med miljöbil, gas, 
går det snabbare. Fast ofta väljer jag 
att åka in mot Stockholm i stället 
för att vänta, säger en förare som 
vill vara anonym.

TAXIREMOTEN ÄR EN spegel av en 
bransch som i många år varit ett 
fackligt sorgebarn. Här köar män – 
nästan bara män. Uppskattningsvis 
98 procent har utländsk bakgrund.

De har sökt sig till, eller hamnat i, 
ett yrke som inte liknar något annat 
på svensk arbetsmarknad. Här 
gäller rakt ackord, procentlön, på 
inkörda pengar. Kund i bilen bety-

der inkomst. Ingen kund, väntetid, 
innebär ofta inget betalt alls.

– Procentlönen bäddar för orim-
liga villkor. Förare tvingas jobba 
extrema arbetsveckor för att få ihop 
en lön som går att leva på. Systemet 
är sjukt, säger Transports utredare 
Sofia Lindqvist.

HON ÄR PÅ plats på Arlandaremoten 
för att samla in fler svar till den stora 
enkät som Transport dragit i gång.

– Den visar på stora skillnader 

mellan stad och landsort, säger hon.
Saied Tagavi är också med. Till 

vardags är han taxiförare och ord- 
förande i taxisektionen på Trans-
ports Stockholmsavdelning. Han 
vill se fast månadslön i hela bran-
schen, inte procentlön.

– Jag kallar taxinäringen för 
vargarnas marknad, säger han. Alla 
förare jagar själva, i stället för i flock. 
Chaufförerna träffar sällan varandra 
och inte arbetsgivaren heller. Det är 
svårt att ena dem.

”Taxinäringen är 
vargarnas marknad”

44 %
av åkerierna behöver anställa 
lastbilsförare det närmaste halvåret, 
enligt Tyas senaste trendindikator.

Drog fram sopkärl 
för skattekronor
Miljöarbetare. Ett kommunalt 
bolag i Halmstad har under åtta 
år betalat ett externt företag för 
att dra fram sopkärl. 

När Arbetsmiljöverket 2010 
beslutade att sopbilar inte fick 
backa in på mindre gatstumpar  
i Halmstad, och samtidigt utfär-
dade ett förbud för miljöarbe-
tarna att dra sopkärlen längre 
sträckor, anlitade kommunala 
Halmstad energi och miljö ett 
externt bolag för att dra kärlen. 

Det har kostat kommunen 
ungefär en kvarts miljon kronor. 

Från och med nu ska de runt 
40 fastighetsägarna själva dra 
fram sina sopkärl.

– Det är irriterande att skatte-
pengar har gått till detta. Vi har 
haft en rad förslag på hur frågan 
hade kunnat lösas långt tidigare, 
säger Daniel Wallfors, Trans-
ports regionala skyddsombud i 
Halmstad.

 LB

Amazons krav slår 
hårt mot förarna
Chaufförer. Till följd av det ame-
rikanska jätteföretaget Amazons 
korta leveranstider sker många 
allvarliga trafikolyckor, skriver 
tidningen New York Times. 

Företaget har gått över till att 
ha allt fler kontrakterade förare 
eftersom traditionella budfirmor 
har svårt att klara Amazons krav. 
Arbetsvillkoren är hårda och  
förarna förbinder sig bland an-
nat att stå för alla förluster och 
skador på egendom. 

Enligt tidningens granskning 
frånsäger sig företaget även allt 
ansvar när förarna är inblanda-
de i dödsolyckor. 

 CvS

Upplägget med sopkärl i Halmstad 
har kostat kommunen runt en 
kvarts miljon kronor.

Snabblunch 
med facket
Facket. 150 hamburgare, 120 
bröd till dem och ett okänt 
antal grillkorvar, både fläsk och 
kyckling gick åt. Gävle hamn 
är en bra plats för Transport att 
möta både hamnarbetare och 
lastbilschaufförer. 

Medlemmar – och de som inte 
har gått med – fick träffa facket 
över en snabblunch. Men de fick 
också en chans att prata om 
jobbet, om fackliga studier, om 
försäkringar … allt som en yrkes-
arbetare kan fundera på.

Chauffören Vasil Zhyrotenskyl 
kan inte engelska eller svenska 
och Transports Håkan Eriksson 
talar varken ukrainska, ryska 
eller polska. Men en hamburgare 
talar sitt eget språk. LB

”Procentlönen bäddar för orimliga villkor”, säger Transports utredare Sofia Lind-
qvist. På Arlandaremoten samlar hon in fler svar till en stor enkät om branschen.

Love Eriksson, Eriks- 
lundsgymnasiet  
i Falun: 

– Jag har åkt 
mycket lastbil med 

far min, mest flis och 
virke. Men jag vill ha 

mera långkörningar sedan.

Alexander Bäckman, 
Erikslundsgymnasiet 
i Falun:

– Jag tycker om 
lastbilar. Valde yrket 

för att jag vill köra 
utomlands.

Josefine Östansjö, 
Hagströmska  
gymnasiet i Falun:

– Den stora frå-
gan är vad jag vill 

köra … är fortfarande 
öppen för förslag.

Linus Samuelsson, 
Hagströmska  
gymnasiet i Falun:

– Farfar var åkare 
och tyckte att jag 

också skulle bli det. 
Jag tror att jag vill köra 

asfalt när jag blir klar.

Madelene Broman,  
Hagströmska gym-
nasiet i Falun: 

– Jag tror att det 
blir bra.

Rozerin Kahraman,  
Yrkesakademin: 

– Jag har haft egen 
restaurang och  
jobbat på en pub. 
Men nu byter jag 

yrke, tycker om bilar 
och vill ha mera frihet. 

Jag är sångerska också.

Eriksson tar emot informationen 
från Transports Anna Granath och 
gillar särskilt att det är gratis att 
vara med i facket så länge de går i 
skolan. 

I ETT TÄLT strax intill står Yrkes- 
akademin i Falun och berättar om 
vuxenutbildning som också leder till 
lastbilshytten. Tio månader tar det 
att få C och CE-kort.

– Sedan finns det mer eller 
mindre obegränsat med jobb, säger 
Ulf Bergsten. Åkerierna ringer och 
frågar när lastbilschaufförerna blir 
klara.

Lars Mikaelsson, förbundsse-
kreterare i Transport, är på plats i 
Borlänge. Han muttrar lite:

– Visst behövs det fler chauffö-
rer, men åkerierna måste se till att 
behålla dem de redan har också. 
Det handlar om att behandla de 
anställda bra.

BRISTEN PÅ CHAUFFÖRER är ingen 
nyhet för Ulrica Ädling och Lotta 
Oskarsson, båda studie- och yrkes-
vägledare i olika Dalakommuner. 
En ny insikt kan dock göra att deras 
vägledning framöver kan få en lite 
annan ingång:

– Vi träffar många utlandsföd-
da med förarkompetens, berättar 
Ulrica Ädling. Men i dag har jag 
förstått hur viktigt språket är för en 
chaufför.

Nästa generation lastbilschaufförer funderar över framtiden.

På väg in

De har valt rätt utbildning: Lars Molenkamp, som kör, går på Erikslundsgymnasiet i Borlänge. Rozerin Kahraman omskolar sig 
till chaufför på Yrkesakademin.

” Vi behöver 7 000 nya 
chaufförer varje år  
i landet, men det är  
bara 3 500 som går  
ut från transportutbild-
ningarna.”

  Martin Johansson,  
anställd på Maserfrakt och med  
i Tyas regionala utbildningsråd.
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77 %
av landets politiker tjänar på att 
värnskatten tas bort i statsbudgeten. 
För lastbilsförare är motsvarande 
siffra 0,3 procent. För tidningsbud 
0,2 procent.

Källa: Arbetet/SCB
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AKTUELLT

Lager. Ett hjärta till den hjälp-
samma arbetskamraten, en 
blixt till den som snabbt plockat 
en order. Truckförararen får 
direkt feedback på sin skärm. 
På Aditros terminal i Jönköping 
finns chans att snabbt nå högre 
nivåer och bli ninja.

Text och foto Lilly Hallberg

Lagerjobbet fungerar som ett dator-
spel. Det kallas gamification, ”speli-
fiering”. Terminalen i Jönköping 
är först ut hos Aditro. Och enligt 
företaget också de första i Sverige att 
införa arbetsmodellen.

I den ena, enorma, terminalen 
i Torsvik söder om Jönköping, kör 
truckförare med datorskärmar 
som visar egna, personliga figurer: 
avatarer. Och talar om hur väl både 
de själva och laget har presterat, på 
ett språk som ligger i tiden.

– Det är ett jättebra verktyg – och 
ett mycket roligare sätt att på dator 
visa hur vi ligger till, säger grupp-
chefen Anton Hedin, som från 
Aditros sida varit med och utvecklat 
spelprogrammet ”Works” och också 
varit med i testgruppen.

– Du får direkt ett kvitto på ditt 
jobb. Och för mig spar det tid, det 
är mycket smidigare än att som 
förut ha möte varje morgon här 
framför whiteboarden för att upp-
datera gruppen.

IDÉN FÖDDES FÖR något år sedan. 
Tanken var både att göra jobbet 
mer stimulerande och ge snabb 
återkoppling på arbetsinsatser. Och 
också att locka nya medarbetare.

– Datorspel sysselsätter ju fler och 
fler. Om jag själv spelar på fritiden? 
Nja, det händer väl, det är en av fle-
ra saker som för många andra, säger 
Anton Hedin.

Jag köpte en målning på ett galleri. En bekant hade 
rekommenderat mig att gå dit och plötsligt fanns den 
bara där. Bilden på kvinnoansiktet med björkar i bak-
grunden. Kvinnan hade något beslöjat över sig med en 
gåtfullt frånvarande blick. 

Vad är det som skapar de bästa verken, böckerna man vill 
läsa, filmerna man vill se och sådant som de rena linjerna i en 
sextiotals-amerikanare? Eller bara att se 
på naturen med allt sitt starka växande 
och samtidigt långsamma förruttnelse?

Kanske är det tiden. Eller känslan av 
tidlöshet. Den eviga vilan.

PROGNOSEN, ELLER SKA jag kanske säga 
diagnosen, för livet är minst sagt usel. En 
dag är det kört och vi ska dö. Trist, tycker 
jag. De flesta vill inte ens tala om det och 
det är begripligt för vad ska man göra? 
Leva loppan till sista dagen? Många har 
inte den möjligheten. De har inte pengar 
och kanske barn och familj att ta hand om.

På ålderns höst brukar en del ångra saker de gjort – eller inte 
gjort. De är bittra över att de bara jobbat och inte tänkt på sina 
barn. Tacket från företaget, i bästa fall en guldklocka, känns lite 
magert. Och villan och bilen som man satsat allt på, ja de kom-
mer någon annan att ta över.

Men det finns en lösning, nämligen idén om ett ”evigt liv”. 
Alla religioner jag känner till erbjuder detta. De flesta har också 
ett par alternativ. De erbjuder antingen paradiset eller helvetet 
beroende på om man skött sig i jordelivet, betalat sitt ”tionde” 
till församlingen och inte svurit eller bedrivit ”hor” i alltför stor 
omfattning.

Vill man få evigt liv ska man helst också tro på de heliga 
skrift erna. Som det som står i bibeln om jungfrufödsel. 

Trots att båda mina föräldrar var troende på olika sätt har jag 
svårt smälta detta och tanken på ”Guds son”. Vem var i så fall 
Guds moder eller Guds farfar? Bibeln är heller inte nådig mot 
kvinnorna, som där tydligen kommit ur mannens revben och 
sedan helt enkelt ska tiga i församlingen.

ÄRLIGT TALAT ANSER jag att de som 
påstår sig veta Guds vilja och dessutom 
pådyvlar andra den, de hädar.

Jag är inte religiöst troende. Men 
jag tror på allt det gudomliga vi har 
omkring oss. Allt som vill växa, det ny-
födda barnet som dubblar sin vikt på 
ett halvår, gräset, träden, solen, ja 
själva energin i världsalltet. Och 
det är där vi fortsätter vara även 
efter den yttersta dagen. I all 
denna kraft och vilja – på ett 
eller annat sätt. För ingenting 
lämnar någonsin jorden eller 
försvinner helt. 

Jag blir nervös  
av klockor

David Ericsson

Toppen & botten
 Konsten, livet, arbetet.

 Klockor som tickar.

David Ericsson är författare 
och lastbilschaufför.

Jag är inte 
religiöst tro-
ende. Men jag 
tror på allt det 
gudomliga vi 
har omkring 
oss.

Han visar hur det går till i 
praktiken: Loggar in och tittar på 
skärmen. Till höger syns gruppens 
resultat, till vänster ens eget ”score” 
i form av antal orderrader.

Sedan klickar vi oss vidare till 
den personliga sidan, med egen 
avatar. Där går det att se vilken nivå 
en ligger på, och ”levla upp” till en 
högre nivå.

– Man kan sätta individuella mål 
och bygga upp spelet för att passa 

kunden, säger Anton Hedin.
Plötsligt kan en notis dyka upp 

och säga ”Bra jobbat! Du har plock-
at 150 order”.

Det går också att se hur en själv 
ligger till i förhållande till andra i 
gruppen.

– Men du kan bara se ditt eget 
namn. Vi har valt att inte visa vem 
som gjort vad för att inte skapa 
onödig hets. Det går att styra hur 
man ska presentera det. Det finns 
oändligt många möjligheter, säger 
Anton Hedin.

Både han och hans chef, Darko 
Glavas, har fått positiv respons.

– Vi tror på det här. Det är fram-
tiden. Det är ju samma siffror som 
tidigare, fast de visas på ett annat 
vis, säger Darko Glavas.

MIKAEL ÅSBERG ÄR ordförande för 
Transportklubben.

Han tycker att satsningen är bra, 

men att den ska ses i ett samman-
hang. Personligen är han inte så in-
tresserad av att hänga i datorloung-
en men många, framför allt yngre, 
är det. Den nya gamingloungen 
är inrymd i den andra av bolagets 
Jönköpingsterminaler.

– Och med tanke på att många 
här är yngre så är det rätt satsning. 
Man måste ändå se det i en kontext, 
att helheten är bra. Hade de valt att 
satsa på gaming i stället för att er-
sätta ett dåligt golv hade det ju inte 
varit bra. Men vi har också fått ett 
gym och har äntligen fått tillbaka 
friskvårdsbidraget, som klubben 
tagit upp flera gånger.

DANIEL BERGLIND ÄR bemannings-
chef på Aditro logistics, som hante-
rar den snabbt växande e-handeln 
för många företag. Bolaget har 1 200 
anställda i Norden och meningen är 
att alla ska få tal del av satsningen på 

Fyra logistikcenter 
och 1 000 anställda

 Lager-, logistik-, bemanningsfö-
retaget Aditro logistics har cirka 
200 000 kvadratmeter lager- 
utrymme i fyra logistikcenter,  
i Jönköping, Borås, Nykvarn och 
norska Kopstad.

 Bolaget har drygt 1 000 anställda. 
 Det omsätter över en miljard kro-

nor årligen.
 Aditro logistics tillhör inte längre 

Aditro AB som jobbar med före-
tagsadministration och lönesystem.

” Mycket terminalarbete 
är it-baserat så vi vill 
locka personer med det 
intresset till företaget.”

  Daniel Berglind,  
bemanningschef på Aditro logistics

gamification som började i Jönkö-
ping i våras. Under hösten ska det 
rullas upp i hela landet, på termina-
ler – logistikcenter – i Nykvarn och 
Borås.

– Vi vill skapa en kultur där alla 
är involverade i bolaget. Mycket ter-
minalarbete är it-baserat så vi vill 
locka personer med det intresset till 
företaget, säger Daniel Berglind.

– Ett vanligt problem, på alla 
arbetsplatser, är bristen på åter-
koppling. Det här fungerar som ett 
sätt att ge feedback.

TEAM CERVERA PÅ testterminalen i 
Jönköping håller på att avsluta ett 
pass. William Ekblad, som har en 
anka som avatar, loggar ut ur  
Worksprogrammet och talar med 
gruppledaren Anton Hedin om 
fördelar: 

– Man har allt med sig, spelet ger 
information. Och gör det roligare.

Här kan du bli en ninja    på lagret

”Vi tror på det här. Det är framtiden”, 
säger Darko Glavas, business manager.

Vy över arbetet. Anton Hedin och William Ekblad ser hur mycket som är gjort och vad som väntar. 

William Ekblad har valt en anka som ava-
tar, personlig figur. Han ligger på nivå 
två av fem i datorprogrammet Works.

Terminalen i Torsvik är först att ”gami-
fieras”, arbetsmodellen ska implemen-
teras i övriga landet senare.
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nackdel är de osäkra inkomsterna. Ofta 
är den garanterade veckoarbetstiden låg 
eller ingen. Extra timmar kan man bara 
få om det finns fler beställningar. 

− Ur ett brett samhällsperspektiv verkar 
gig-ekonomin leda till ett sämre skatte-
underlag. Statistik från norska Skatte-
direktorene visar till exempel att många 
Uber-chaufförer inte betalar skatt och ap-
pen betalar inte heller skatt i våra länder. 

Kan man försörja sig på ett gig-jobb?
− Om du arbetar full tid ger jobbet 

i bästa fall en lön som är okej. De som 
arbetar med till exempel psykolog- eller 
läkartjänster har möjlighet till en hygglig 
inkomst och bra villkor, men om du job-
bar via Uber är det däremot mycket svårt.

Driver detta på en uppdelning av 
 arbetsmarknaden i A- och B-lag?

− Ja, jag tror att detta bidrar till en 
 större polarisering av arbetsmarknaden.

Vad är gig-ekonomi?
− Gig-ekonomi är namnet på mark-

nader där en digital plattform kopplar 
ihop den som ska utföra en tjänst med 
den som efterfrågar den. Företeelsen kom 
till Norden med Ubers taxiverksamhet.

Hur ser dessa jobb ut?
− Arbetstagarna är antingen 

anställda, vilket främst förekommer i de 
nordiska länderna, eller egna företagare. 
De får ofta betala all sin arbetsutrustning 
själva och saknar arbetsplats. Den som är 
egen företagare tar alla risker själv, medan 
den som är anställd har rätt att förhandla 
och strejka. 

Hur blev du intresserad av gig- 
ekonomin?

− Runt 2015 spådde många journalister 
att gig-ekonomin skulle bli väldigt stor. 
I framtiden skulle alla arbeta som egna 
företagare.

− Men på det norska forskningsinstitu-
tet Fafo där jag arbetar visade statistiken 
över arbetsmarknaden att ingenting hade 
hänt. Lika många som tidigare arbetade 
som egen företagare och deltidarna hade 
inte blivit fler. 

Vad handlar din forskning om?
− I ett stort projekt om de nordiska 

länderna undersöker vi om gig-ekonomin 
utvecklas annorlunda här. Min doktors-
avhandling, som jag gör på Göteborgs 
universitet, gäller hur olika aktörer på 
 arbetsmarknaden påverkas och hur 
aktörer och institutioner påverkar hur 
gig-ekonomin växer fram. 

Skiljer sig villkoren för gig-jobbare 
mellan olika länder?

− Ja, bara här i Norden har gig-platt-
formarna anställda som i vissa fall har 
kollektivavtal. I Frankrike finns ett hav av 
gig-appar. Där är alla egna företagare som 
dessutom måste köpa arbetskläder och 
utrustning av app-ägaren.

Vem riktar sig gig-jobben till?
− De flesta utförs av studeran-

de ungdomar som vill jobba extra och 
många nyanlända, som inte kan få andra 
jobb, ser här en möjlighet till inkomster. 
Men merparten av jobben är inte bra 
betalda och arbetsvillkoren är inte heller 
speciellt bra.

Finns det några fördelar i dessa jobb?
− Många ser en fördel i flexibiliteten. 

För studenter är det bra att kunna arbeta 
vid sidan av studierna. I företagsvärld en 
har till exempel restauranger fått en ny 
marknad genom snabb hemkörning av 
mat och deras kunder en ny tjänst.

Vilka är nackdelarna?
− Flexibiliteten kan också vara en 

nackdel eftersom man arbetar på obekvä-
ma tider när andra är lediga. En annan 

Röster om första 
gig-strejken:

De strejkandes krav: 
Över 100 norska 

cykel bud på Foodora 
som gör hemleverans av 
mat från restauranger 

gick ut i strejk i slutet av 
augusti. Felles förbundet startade 
då den första fackliga konflikten i 
gig-ekonomin. Kravet var att grund-
lönen på 120 kronor i timmen skulle 
höjas med  
8 kronor.

Espen Utne Landgraf, 
fackligt aktiv på 
 Foodora: 

– Vi har en stor 
kampvilja. Entusiasmen, 

engagemanget och upp-
slutningen som strejkvakter 

har varit mycket bra även om vi är 
deltidare. De som är uttagna i strejk 
är de erfarna som arbetar allra mest. 
Även om man jobbade heltid skulle 
det vara en stor utmaning att försör-
ja sig på sin lön, särskilt med hänsyn 
till utgifterna som hör till jobbet. Du 
måste bland annat hålla dig med 
egen cykel.

Björn Jonassen, 
 för handlingsledare 
 Fellesförbundet: 

– Vi har fått stor 
internationell uppmärk-

samhet, eftersom det 
är den första strejken inom 

gig-ekonomin. Det är viktigt för alla 
som arbetar i den att vi lyckas. Det 
är en press som gör oss ännu säkrare 
på vår sak. Vi blir bara starkare av 
att ha detta jättestora ansvar.

1

2
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4

Gig-ekonomi är bara ett modernt ord för 
korta påhugg. Det nya är att arbetstagaren 
får dem via sin mobil. Forskaren Kristin 
Jesnes blev intresserad av fenomenet när 
tidningar påstod att alla skulle arbeta på 
detta sätt i framtiden.
Text och foto CARL VON SCHEELE

” Ur ett brett samhällsperspektiv 
verkar gig-ekonomin leda till 
ett sämre skatteunderlag.”

10 FR ÅGOR / KRISTIN JESNES

Kristin Jesnes är 
en norsk forskare 
som undersöker hur 
gig-ekonomin på-
verkar arbetsmark-
naden i Norden. I sin 
doktors avhandling 
jämför hon med 
Frankrike och 
 Storbritannien.
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Gig-jobb så  
in i Norden
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ARBETSPLATS / BENSINSTATION

Landsvägen stryker tätt intill sjön Malgomaj.  
Plötsligt  öppnar sig skogen. Mitt i korsningen 
 ligger den. Macken. En av alla små handlare  
som ännu håller liv i Västerbottens glesbygd.
Text och foto JAN LINDKVIST
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yn Stalon är bara 
några hus och en 
kraftstation. Och 
så den lilla fabriken 

som på några år nått 
världsrykte bland jägare 

för sina ljuddämpare till 
jaktgevär.

Ute vid stora vägen har Rainer 
Jonsson sin rörelse – Stalons bensin och 
diverse. I 41 år har han drivit macken. 
Utan en enda semesterdag.

– Äh, vad ska man med semester till? 
Jag hade stängt två veckor en gång. Det 
var när jag hade vält med fyrhjulingen 
och blev sjukskriven.

En vit skåpbil bromsar in framför 
pumparna. Ut hoppar Tomas Karlsson. 
Han bubblar av entusiasm. Han öppnar 
bildörren och plockar ut en glaskaraff.

– Jag har hittat en kallkälla vid kanten 
av fjället! Smaka, vattnet är fantastiskt. 
Det godaste jag druckit, säger han och 
häller upp smakprov till Rainer som 
kommit ut från butiken.

TOMAS KARLSSON ÄR fritidsfiskare från 
Gävle och kom till Kultsjödalen redan som 
18-åring. Sedan blev det många tältnätter 
här uppe, innan han till slut köpte en egen 
liten stuga.

Nu är han flitig mackbesökare.
– Stationen är jätteviktig för mig. Och 

för hela bygden. Det är ju sex mil ner till 
Vilhelmina. Här finns allt jag behöver, 
säger han.

Mackägare Rainer Jonsson tittar bort 
mot skogen och drar handen genom den 
vita kalufsen. Vi går in i butiken där hyl-
lorna är överfulla. Av leksaker, husgeråd, 

knivar, matvaror, renskinn, ryggsäckar, 
strumpor, stövlar och billiga bomulls-
skjortor.

RAINER BERÄTTAR ATT han övervägt att 
lägga ner. Inte en gång utan många.

– Någon lönsamhet finns inte, men 
vad skulle jag göra sedan? Jag bor ju här 
också. I huset bredvid.

Det finns mycket som behöver ändras, 
om glesbygdsmackarna ska överleva, 
anser Rainer Jonsson. Mest kritisk är han 
mot bankerna som slutat ta emot dags-
kassorna även där det finns lokalkontor.

– I dag får jag åka till Vilhelmina och 
lämna påsarna i boxen hos Loomis. 
Problemet är att de bara tömmer var 14:e 
dag, som jag förstått det. Och jag vet inte 
när. Det gör att jag kan få vänta uppåt två 
veckor innan pengarna kommer in på 
mitt konto.

Det blir tuffare och tuffare att få ihop 
ekonomin, förklarar han. Butikerna i 
inlandet får betala extra för de långa 
transporterna av varor och drivmedel. 
Nya miljökrav har kommit. Det är inte 
bara bränsletankarna i marken som 
måste plastas invändigt, utan även rör-
ledningarna.

– Fast när reglerna slår igenom vet jag 
inte, säger han.

Stationen i Stalon är inte förskonad 
från storstädernas kriminalitet heller. 
Han plockar fram en tjock  papperslunta 
under disken. Det är polisrapporten från 
rånet. Med flera sidor färgbilder på Rai-
ners blodiga ansikte.

Gärningsmännen slog ner honom med 
butikens tunga brandsläckare. De greps 
kort efteråt. Det är svårt att fly när vägen 

Vildmarksvägen går från Vilhelmina till Strömsund, via högfjällsplatån vid Stekenjokk. Det är en populär turistled och många husbilar 
stannar vid Rainer Jonssons mack i Stalon.

Mackbesökaren Tomas Karlsson har hittat en kallkälla med kristallklart vatten, som håller 4–5 grader.

Mackdöden
 1968 fanns det 
närmare 9 000 
bensinstationer i 
Sverige. I dag är 
bara 2 790 kvar. 
Utvecklingen har 
också gått mot allt 
fler automatstatio
ner, utan personal.

1983 kunde bilist
erna tanka på 
3 276 bemannade 
stationer. I dag har 
bara knappt 900 
bemanning.

ARBETSPLATS / BENSINSTATION

” Någon lönsamhet finns inte, 
men vad skulle jag göra 
sedan? Jag bor ju här också. 
I huset bredvid.”

  Rainer Jonsson, ägare till  
Stalons bensin och diverse

BBB

Camilla Stenlund jobbar hos Saxnäshandlaren och säljer allt från drivmedel till apoteks
varor och fiskekort.

© Lantmäteriet
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– Det känns som att glesbygdsfrågorna tas på 
större allvar nu.

Bogge Bolstad är nöjd. Nöjd med politikernas 
besök i Saxnäs och med att regeringen utlovat 
nya satsningar på landsbygden.
Text och foto Jan Lindkvist

Bogge Bolstad driver Q-starmacken, Frendo, i Storuman 
och leder samtidigt projektet Glöd, som handlar om att 
utveckla bensinstationer på landsorten i Västerbotten.

Han öppnar dörren till mackens snushörna. Ett helt 
kylrum där kunder kan gå in och välja bland närmare 
120 olika sorters snus. I ett hörn står en fåtölj och ett 
bord med information om snusets historia.

– Det är en idé vi haft länge. Det gäller att hitta nya 
nischer, om vi ska överleva. På drivmedel tjänar vi inga 
pengar, förklarar han.

Glöd-projektet är i full gång. Bogge Bolstad har 
nyligen varit i Norrbotten, i Pajala, för att dela med sig 
av erfarenheterna. Nästa steg är att utse några pilot-
stationer i Västerbotten där olika idéer ska testas.

Mackägarna brottas med många problem, säger han:
– Att säkra kontanthanteringen är ett av de viktigaste. 

Men det största hotet är hårdare miljökrav. Det har kom-
mit regler som innebär att den ägare som sätter skopan i 
backen för att plasta rörledningarna, också måste sanera 
– om man hittar tecken på gammalt oljespill.

Tidigare innebar bestämmelserna att ”verksamhets-
utövaren” var skyldig att sanera den dag stationen 
läggs ner. En lagändring innebar att om man inte 
hittar tidigare ”verksamhetsutövare”, så blir det fastig-
hetsägaren som ska sanera. Därmed är det många 
mackar som riskerar miljonnotor samtidigt som verk-
samheten ska drivas vidare.

Enligt Bolstad måste samhället tänka om.  Service mås-
te få kosta. Han har sett skräckexempel där mack ägare 
som tagit över posthantering översvämmas av paket.

Det har gått ett halvt dygn sedan politikernas 
studie resa till Saxnäs. Byn ligger i Vilhelmina kom-
mun, som är en av Sveriges ytmässigt största. Och 
glesast befolkade. Här bor inte ens en invånare per 
kvadrat kilometer. Snittet i EU är 150 gånger högre.

Roland Sjögren är regionråd i Västerbotten. Han var 
med under Saxnäsbesöket:

– Det finns inte så många mötesplatser ute i byarna 
längre. Mackarna och handlarna är livsnerven. Det var 
intressant att ta del av ägarnas erfarenheter i Saxnäs. 
De förväntas hålla en hög servicegrad, mot väldigt 
liten ersättning.

– Förutsättningarna måste förbättras för de här när-
ingsidkarna. Det gäller inte minst kontanthanteringen.

Bogge Bolstad visar det specialinredda snusrummet.

”Service måste 
få kosta …”

största delen av året är en tolv mil lång 
återvändsgränd.

Rainer hinner tanka upp en husbil och 
sälja ett fiskekort, en plasteka, en renfäll 
och en kommunalgrå skjorta till en ita-
liensk småviltsjägare innan vi skiljs åt.

TRE MIL RAKT väster om Stalon ligger byn 
Saxnäs. Även här ligger en butik som 
säljer drivmedel.

Den här onsdagen väntar ägarna, The-
rese Byström och Mattias Nilsson, besök. 
En grupp lokalpolitiker och riksdagsmän 
är ute för att studera glesbygdsmack-

VID SIDAN AV butiken driver Mattias Nils-
son Fiskecentrum, en rörelse som ordnar 
guidning och fiskearrangemang där harr, 
röding och öring är dragplåstret. Han och 
Therese Byström sköter också ett vandrar-
hem och hyr ut småstugor.

– Det är på boendet vi tjänar pengar, 
säger Therese.

Ägarna berättar att de nätt och jämnt 
hinner med en nödvändig investering 
innan nästa tränger på. Kortautomaten 
är på plats, så att bilisterna kan tanka 
dygnet runt. Nu väntar plastning av 
bränslesystemet och byte av kyl- och 
frysdiskarna, som också omfattas av nya 
strängare miljökrav.

POLITIKERNAS STUDIEBESÖK I butiken när-
mar sig slutet. De går ut och det blir all-
deles tyst ett par sekunder. Sedan stormar 
barnen in. De är från Saxnäs skola och ska 
handla glass.

– Det är hela lågstadiet som kommer, 
säger Camilla Stenlund, som bemannar 
kassan. Mellanstadiet är ute och tältar 
och högstadieleverna är på fjällvandring 
från Norge till Klimpfjäll.

ARBETSPLATS / BENSINSTATION

” Den låga avgift som staten 
tar ut av fiskarna gör det 
svårt att utveckla fiske
turismen. Jakten är annor
lunda. Att jaga kostar tio 
gånger så mycket som att 
fiska, om du köper vecko
kort.”

  Mattias Nilsson, en av  
ägarna till Handlar’n i Saxnäs

” Vårt största problem, sä
ger Therese Byström, är att 
investera. Vi vill satsa, men 
bankerna drar öronen åt sig 
direkt när vi berättar var 
vår anläggning ligger.”

  Therese Byström, en av  
ägarna till Handlar’n i Saxnäs

ar. Studieresan är anordnad av Bogge 
Bolstad, mackägare i Storuman och 
initiativtagare till projektet Glöd som ska 
belysa problemen för bensinhandlare på 
landsorten.

I Saxnäs berättar ägarna att de tog över 
butiken för två år sedan.

– Vårt största problem, säger Therese 
Byström, är att investera. Vi vill satsa, 
men bankerna drar öronen åt sig direkt 
när vi berättar var vår anläggning ligger. 
Fastigheterna här uppe värderas lågt, och 
det gör det svårt att få låna pengar.

PRECIS SOM ANDRA näringsidkare på 
landsbygden försöker Therese Byström 
och Mattias Nilsson att ha många ben att 
stå på. De är lanthandel, bensinstation, 
ombud för Systembolaget, posten, apo-
teket, spelbolag och för paketföretag. De 
säljer också fiske- och jaktkort.

Mattias suckar:
– All den här servicen ger oss massor 

av arbete till väldigt låg ersättning. Alla 
företagen säger samma sak: ”Okej. Ni får 
inte så mycket betalt av oss, men vi ska-
par merförsäljning genom att fler kunder 
kommer till er …”

– Problemet är att det inte stämmer. Vi 
är ju enda butiken på flera mils avstånd, 
så kunderna har vi ändå. Nu blir det bara 
merjobb.

Han berättar att ett fiskekort för en dag 
kostar 70 kronor. Av det får butiken tio 
procent. Sju kronor. Som också ska täcka 
momsen.

– Det är skrattretande. Jag säljer ofta 
fiskekort till turister som förväntar sig en 
gedigen information om var man får fiska 
och var det är bäst. En halvtimmes snack 
för en intäkt på några få kronor.

– Den låga avgift som staten tar ut av 
fiskarna gör det svårt att utveckla fiske-
turismen. Jakten är annorlunda. Att jaga 
kostar tio gånger så mycket som att fiska, 
om du köper veckokort.

Personalen på Saxnäsmacken har dukat upp fika till en busslast politiker som kommit för att studera glesbygds
handlarnas problem.

Mattias Nilsson är delägare i Saxnäsbuti
ken. Han är besviken över de låga ersätt
ningar som glesbygdshandlarna får för all 
service man tillhandahåller.

Hela lågstadiet på Saxnäs skola kommer för att köpa glass.
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Det klassiska är singelolyckan; lastbilen 
kommer gradvis allt närmare vägkanten 
tills hjulen skär ned i diket och bilen 
välter. Eller så fortsätter bilen framåt 
trots hinder i vägen, som ett stillastående 
fordon eller vägarbetare. 

– Sådana olyckor ser jag som klart 

sömnig hetsrelaterade. Men när man är 
trött blir man också generellt sämre i 
 reaktionerna och i bedömningarna och 
det finns risk för alla slags olyckor. Man 
kan göra farliga omkörningar, exempel
vis, berättar sömnforskaren Göran 
Kecklund, styrelseledamot för Svensk 

Den främsta förutsättningen för en bra körning är nattsömn. Monika Rundin och ständige hyttkompisen Birk kamperar ihop under långkörningarna. De övernattar ibland så ofta  som fyra gånger i veckan i lastbilen.  
”Jag sover bättre här än hemma”, säger Monika som hittat en arbetsgivare hon trivs med. ”Vi behöver aldrig känna oss pressade att köra trötta eller att bryta mot reglerna.” 

” Jag sover bättre i bilen än hemma. Förutsatt 
att jag inte råkar hamna bredvid ett frys
ekipage med en kompressor som står och 
brummar hela natten, förstås.”

  Monika Rundin, anställd på  
Loffes maskin- & specialtransporter.

betsgivare hon trivs med, vilket är viktigt 
för rytmen under dagarna. Körscheman 
kan vara pressade på ett sådant sätt att 
det blir svårt att ta en extra paus utöver de 
regler för kör och vilotider som fungerar 
som en standard för körningarna. Om det 
vill sig illa kan det till och med bli svårt att 
följa själva reglerna.

– Många i branschen är stressade av att 
det fuskas och därför hamnar chaufförer 
i tidsnöd. Men jag är trygg med att säker
heten kommer främst på Loffes maskin 
& specialtransporter. Vi behöver aldrig 
känna oss pressade att köra trötta, eller 
att bryta mot reglerna.

DEN FRÄMSTA FÖRUTSÄTTNINGEN för en bra 
körning är annars nattsömnen. Om för 
mycket rör sig i huvudet när det är dags 
att sova har Monika Rundin ett trick: Tänk 

Sömnigt bakom ra tten?
trafikmedicinsk förening och ofta  anlitad 
som expert av bland andra Statens 
haveri kommission.

Men på en solig parkering i  Sollentuna 
finns inga tankar på olyckor. Här är det 
lunchrast i hytten. En låda hemlagat 
LCHFkäk åker in i mikron. Alldeles 
nedanför mikron finns räddaren i nöden, 
alltså kaffebryggaren. Och på sängen 
bakom förarsätet vilar hunden Birk som 
alltid följer med matte Monika Rundin 
på jobb. Det hela är som ett mycket litet 
hem. 

ATMOSFÄREN ÄR HARMONISK. Monika 
Rundin, eller ”Hytthäxan” som hon heter 
på sociala medier, har jobbat som chaufför 
sedan 1981. Hon älskar att vara ute på 
vägarna och hon saknar ingenting under 
långkörningarna. Hon har hittat en ar

I stort sett vilken olycka som helst kan orsakas av  trötthet vid 
ratten. Medan reglerna för kör och vilo tider fungerar som 
standard för yrkeschaufför ers körschema, är nattsömnens 
 kvalitet helt oreglerad. Sömnforskaren Göran Kecklund hoppas 
att tekniska hjälpmedel ska göra körningen säkrare.
Text och foto MARIK A SIVERTSSON

Expertens tips
Göran Kecklunds främsta råd till 
dem som är ute på vägarna:

Var väl förbe-
redd, utsövd 

och utvilad vid 
starten. Om du blir 
trött, sluta köra. 
Ta en paus, försök 
helst få in en power-
nap. Finns inte tid till det, ta en 
promenad runt fordonet och få en 
nypa frisk luft.

Respektera kör- och vilotids-
reglerna. De är till för att skyd-

da säkerhet och hälsa. 
System som varnar för trötthet 
är bra att ha i bilen. 
Var medveten om att det är tuf-
fare att köra på natten. Se till 

att få tillräcklig vila och var försiktig 
med ätandet. Låt de tunga måltid-
erna vänta till dagen, ät lättsmälta 
saker som sallad, soppa och frukt.

1

2

4

3

En kopp kaffe
Det viktig aste för chauffö
rers hälsa och säker het är 
bra nattsömn. 

Men en koffein tablett el
ler en kopp kaffe kan göra 
susen för den som behöver 
få en extra boost för att orka till nästa rast. 
Dock, tycks en del av oss vara immuna.

– Vissa personer blir inte piggare av koffe
in. Det verkar ha med generna att göra. 
Det är också meningslöst att dricka åtta–
tio koppar om dagen, det blir man inte 
piggare av. Drick bara lite kaffe, och drick 
det strategiskt, säger Göran Kecklund.

Alltså: kaffet ska drickas när man vet att 
tröttheten är bakom hörnet. Men inte för 
sent på kvällen för då kan det störa natt
sömnen.

en fyrkant – andas in längs med upp
sidan, andas ut diagonalt, andas in uppåt 
igen… upprepa några gånger, och sen är 
grubblerierna bortschasade. Öronproppar 
och Birk som snusar på passagerarstolen 
är också sömnfrämjande.

Ibland kan hon göra så många som 
fyra övernattningar i veckan i bilen, men 
vanligtvis är det en eller två nätter. 

– Jag sover bättre i bilen än hemma.  
Förutsatt att jag inte råkar hamna bredvid 
ett frysekipage med en kompressor som 
står och brummar hela natten, förstås. 
På vintrarna står en del chaufförer med 
tomgången på också, säger hon.

SÖMNFORSKAREN GÖRAN KECKLUND be
rättar att det annars är vanligt att chauf
förer sover illa i bilarna, av flera olika 
anledningar – ibland på grund av att de 
kört natt och att det är många störningar 
dagtid på uppställningsplatser. Och ibland 
därför att det kan kännas otryggt att sova 
ute på körningar. Tänk om någon stjäl 
lasten?

Nattsömnen går förstås inte att reglera. 
Men vissa förutsättningar är tillräckligt 
kända för att motivera en ändring av 
reglerna för kör och vilotid för den som 
arbetar natt, anser han.

– Det är mer slitsamt att köra på natten, 
samtidigt som vi inte är konstruerade 
för att sova på dagtid. Men oavsett hur 
dåligt du sovit på din vilotid får du köra 
de timmar som reglerna medger och som 
är mall för arbetsgivarna. I själva verket 
borde man köra mindre när man kör natt.

Han tror inte att någon ändring av 
kör och vilotiderna är förestående, 
sömnforskare har utan resultat påpe
kat ovanstående i många år. Processen 
att få 28 EUländer att komma överens 
om ändringar är stor, och reglerna är 

HÄLSA / TRÖTTHET

inte forskningsbaserade. De är snarare 
att uppfatta som en överenskommelse 
om rimliga förutsättningar för en sund 
konkurrens. 

Därför ser Göran Kecklund att det är 
tekniska framsteg i nya bilar som kom
mer att förbättra chaufförernas hälsa och 
trafiksäkerhet.

– Jag tror att vi inom en snar framtid, 
kanske inom fem år eller ännu  tidigare, 
kommer att ha delvis självkörande last
bilar, framför allt på motorväg och lands
väg. Det här kan vara känsligt, chaufförer 
har som regel en stark yrkes stolthet och 
de tycker att körningen är det  roligaste 
som finns. Men det  forsk as mycket 
på självkörande fordon och trötthets
varnings system nu. Framför allt Scania 
och Volvo är snabba att få ut nya produkt
er i bilarna. 

PÅ LÄNGRE SIKT kommer lastbilsmarknad
en att erbjuda helt självkörande fordon. 
System som redan finns, som vingel varnar 
eller varnar för sjunkande ögonlock, 
kommer innan dess att kombineras med 
att ett fordon slår på varningsblinkers och 
stannar vid vägkanten. När säkerhetssys
temet stannar fordonet ska föraren ta en 
rast. Rasten höjer vakenheten och innebär 
att föraren orkar köra vidare på ett säkert 
sätt.

– I dag kan det vara svårt för chaufförer 
att ta rast utöver reglerna när de är trötta. 
Men de här systemen är bra också därför 
att de legitimerar rasten, konstaterar 
Göran Kecklund.
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Vinsten stannar  
hos bolagen

Med ökad brottslighet och skade
görelse i samhället växer vinsterna 
i säkerhetsföretagen. Efterfrågan på 
 deras tjänster stiger och mängder av 
nya medarbetare måste anställas. Med 
en avtalsrörelse väntande runt hörnet 
är frågan hur det påverkar lönerna.
Text CARL VON SCHEELE  Illustration MATTIAS KÄLL

e senaste årsrapport
erna från Säkerhets
före tagen är ingen 
dålig läsning. De 
ger en ljus bild av en 

expanderan de bransch 
i en omvärld som är allt 

mer orolig. 
– Tyvärr finns många 

tråkiga trender i samhället som ökar 
efterfrågan på säkerhetstjänster. Vi ser 
att branschen växer framöver, säger Li 
Jansson, branschchef på arbetsgivarorga
nisationen Säkerhetsföretagen.

Många bevakningsföretag gör goda 
 vinster på sina väktare och ordnings
vakter, men bäst går grenen parkerings
övervakning. De tio största bolagen på 
området hade en vinstmarginal på 17 
procent förra året.

– Det ser ljust ut. Branschen har 
utvecklats och har brist på arbetskraft. 
Den har stort behov av flera medarbetare, 
säger Jerker Nilsson, central ombudsman 
på Transport med ansvar för bevaknings
branschens kollektivavtal.

Men trots den goda utvecklingen kan 
de anställda i branschen inte vänta sig 
svällande lönekuvert utöver det vanliga. 
Helt andra mekanismer än en direkt 
koppling till det egna företagets vinst styr 
höjden på löneökningarna.

Bara ledningens plånböcker tycks 
påverkas av vinsterna.

– Det brukar vara så att direktörernas 
löner stiger betydligt snabbare än för dem 

som gör jobbet, konstaterar Jerker Nilsson.
För de anställda är det större krafter 

än det egna företagets vinst som styr 
löne ökningarnas storlek. I mars nästa år 
börjar de första löneavtalen droppa in. In
dustrin torde gå först och sätta rikt märket 
för löneökningarnas storlek.

Parterna på området ska balansera den 
viktiga exportindustrins konkurrenskraft 
med skäliga löneökningar som inte även
tyrar köpkraft och välfärd.

I LO HAR man traditionen att samordna sig 
kring lönekraven just därför att ledar
rollen för facken inom industrin innebär 
att de också måste ta hänsyn till andra 
förbunds målsättningar.

Men för väktare och parkeringsbevak
ning kan man säga att denna taktik spelar 
branschen ett spratt.

– Det är svårt för fackliga organisatio
ner att gå in och säga att vi ska ha del av 
företagens vinster om det finns ett märke 
för löneökningarna och en samordning 
i LO. Det kan ses som ett bekymmer 
för den fackliga sidan i bevaknings
branschen, säger Jerker Nilsson.

– Å andra sidan har märket och den 
försiktiga löneregleringen genererat öka
de reallöner.

För arbetare har köpkraften stigit 
med omkring 40 till 50 procent – sedan 
 millenniumskiftet. Men både 6F, en fack
lig gruppering med bland andra Bygg
nads och Seko, och tunga ekonomer som 
Lars Calmfors ifrågasätter märkets roll 

SPECIAL / AVTALSRÖRELSEN BEVAKNING
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och ser i framtiden andra lösningar än att 
industrin går först.

Li Jansson på Säkerhetsföretagen vill 
inte tala om den kommande avtalsrörel
sen och säger sig inte veta om den stora 
efterfrågan på personal har lett till högre 
löne ökningar de senaste åren än de avta
lade två procenten per år.

ARBETSGIVARNA I SVENSKT Näringsliv har 
för vana att varna för lågkonjunktur när 
det är dags för avtalsrörelse. Transport
företagen drar sitt vedträ till brasan och 
publicerade nyligen ett konjunkturindex 
vars kurva pekar nedåt mot sämre tider. 

Men arbetsgivarna i den starkt växande 
bevakningsbranschen kan knappast ta 
stöd i dessa varningar. Omsättningen har 
ökat med sex till åtta procent de senaste 
åren och vinsterna ökar likaså.

– Man kan tycka att det är konstigt, 
men alltid när det är dag för avtalsför
handlingar är konjunkturen den sämsta 
någonsin, konstaterar Jerker Nilsson.

MED EN TRADITION inom LOförbunden 
att inte ta ut högre löneökningar än andra 
behöver bevakningsbranschens anställda 
försöka hitta andra sätt att dra nytta av de 
goda tiderna än med högre löneökningar 
än märket.

Jerker Nilsson ser en möjlighet till för
bättringar av avtalen i frågor om villkor 
och arbetsmiljö, sådana delar som inte 

påverkar kostnaden för lönerna.
Ett tungt argument för bättre villkor är 

branschens stora behov av ny personal. 
Över 5 000 personer måste den rekrytera 
de närmaste åren. Omfattningen mot
svarar mellan var fjärde och var femte av 
dagens anställda.

– Det är generellt svårt över lag att hitta 
rätt kompetens i dag. Men den finns där 
ute. Jag tror att vi måste bli bättre på att 
rekrytera bredare och synliggöra yrkena 
för andra, säger Li Jansson på Säkerhets
företagen.

BÅDE LI JANSSON, Säkerhetsföretagen, och 
Jerker Nilsson, Transport, ser möjligheter 
att utveckla väktares och ordningsvakters 
arbetsuppgifter när polisens resurser inte 
räcker till. 

Men det handlar inte om att ta över 
polisens jobb.

– När polisen inte hinner med alla sina 
uppdrag kan det vara bättre att komplet
tera med auktoriserade ordningsvakter 
från auktoriserade bevakningsföretag 
än till exempel medborgargarden eller 
militär, säger Jerker Nilsson.

Men Transport ställer också krav ifall 
ordningsvakterna ska avlasta polisen. 
Rätt rekrytering, bemanning, utbildning, 
utrustning och arbetsmiljö står på en lista 
som Jerker Nilsson har.

– Vi är däremot inte lösningen på 
gängkriminalitet och skjutningar. I ett 
område där polisen vägrar att köra in ska 
man inte sätta in ordningsvakter, utan 
det måste vara i lugnare områden. Då kan 
polisen öka sina resurser där det är mest 
bekymmer.

HAN TAR OCKSÅ upp frågan om vem som 
ska transportera omhändertagna perso
ner. Det är en uppgift för polisen i dag. 
En berusad person som tas om hand av 
ordningsvakter kan få vänta i timmar på 
en polisbil. I stället skulle ordningsvakter 
snabbt kunna köra personen till sjukvård 
eller häkte.

SPECIAL / AVTALSRÖRELSEN BEVAKNING

Så här tycker medlemmarna
En ordentlig löneökning på upp till 
5 000 kronor, bonus till trotjänare i 
yrket och en extra semestervecka när 
man fyllt 40 år. Så lyder några förslag 
på krav i avtalsrörelsen från medlem-
mar i bevakningsbranschen.

Text Carl von Scheele

MARIE-LOUISE STENBERG, 
parkeringsvakt i Göteborg, 
trivs på jobbet och är nöjd 
med lönen, men vill ändå se 

löneökningar.
– Det är aldrig fel. Den 

borde åtminstone vara bättre 
på röda dagar, kvällar och helger. 

Hon kan inte tänka sig lägre påslag än 
två procent i den kommande avtalsrörel
sen.

– Men gärna fem, sex procent. Allt 
kostar mer i dag, medan lönen höjs minst 
av allt. 

Ett förslag är klarare regler för arbets

kläder och skor. MarieLouise föreslår 
att företagen ska ha ett större utbud av 
klädesplagg. Man ska kunna klä sig efter 
arbetsuppgifter, väderlek och individuella 
önskemål. Alla fryser inte lika mycket en 
kall dag.

– Och arbetsgivaren ska betala ordent
liga skor oavsett vad man behöver. 

En viktig egenskap i yrket är individens 
sociala kompetens och förmåga att kunna 
tackla olika personligheter som man 
möter på gatorna.

– Jag har blivit kallad idiot och till 
och med blivit mordhotad. Det kan vara 
psykiskt påfrestande även om jag vet att 
det är mina kläder som de riktar sig till, 
inte mig. 

Parkeringsbolagen borde införa vecko
möten där man stämmer av med gruppen 
hur arbetsveckan varit.

– Och de borde finnas en kurator  
på arbetsplatsen, som kan ta hand om 
dessa samtal. Våra chefer är upptagna av 
annat.

ULF KARLANDER, nattarbe-
tande ordningsvakt och 
hundförare i Norrbotten, 
ifrågasätter den hårda lås-

ningen till industrins märke. 
– Det är lite tröttsamt att 

alltid behöva följa märket i stället för att 
slåss för det man gör i sin bransch.

Förutom löneökningar, kanske kring 
tre procent, förespråkar han en utökning 
av arbetstidsförkortningen.

– Då får du en slags lönehöjning, men 
den märks inte på annat sätt än att du 

” Jag har blivit kallad idiot och till och med 
blivit mordhotad. Det kan vara psykiskt 
påfrestande även om jag vet att det är mina 
kläder som de riktar sig till, inte mig.”

  Marie-Louise Stenberg,  
parkeringsvakt i Göteborg.

LO:S AVTALSRÖRELSE
FRÅN AUGUSTI: De olika 
LO-förbunden diskuterar 
krav inför den kommande 
avtalsrörelsen.

23 OKTOBER: LO:s re-
presentantskap antar 
eller avvisar LO-styrelsen 
förslag till samordnade 

förhandlingar. 

OKTOBER/NOVEMBER: 
LO-styrelsen fastställer i 
månadsskiftet de gemen-
samma avtalskraven.

SLUTET AV NOVEMBER: 
 Förbunden ska ha accept-
erat eller avvisat LO- 
samordningen.

SLUTET AV DECEMBER: 
Parterna i industrin utbyter 
krav, vilket är startskottet 
för avtalsrörelsen för både 

LO-kollektivet, tjänstemän och 
akademiker.

MARS – JUNI: Under 
 perioden sluts de flesta 
av de nära 500 löne-
avtal som ska förhandlas 

under året och som berör nära tre 
 miljoner arbetstagare.

2019

2019

2019

2019

2019

2020

” Man kan tycka att det är 
 konstigt, men alltid när det är 
dags för avtalsförhandlingar 
är  konjunkturen den 
 sämsta  någonsin.”

Jerker Nilsson, central  ombudsman 
 med ansvar för bevakningsavtalet.

Ordningsvakten Ulf Karlander föreslår obligatorisk dubbelbemanning när väktare arbetar i publika miljöer, som i köpcentrum och på järnvägsstationer.

AVTALSRÖRELSEN I 
 BEVAKNINGSBRANSCHEN

Januari 2020: Avtalsdele-
gationen kallas in i mitten 
av månaden. Den bedö-
mer vilka frågor som är 

viktigast att driva i avtalsrörelsen.

April: Transport växlar 
krav med med arbetsgi-
varna i Säkerhetsföreta-
gen, som ingår i den stora 

gruppen Transportföretagen.

Maj: Förhandlingarna ge-
nomförs och förhoppnings-
vis sluter man ett avtal 
innan det gamla löper ut 

den sista maj.

2020

2020

2020
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P-vakterna är 
 lönsamma för sina 
arbets givare. Förra 
året hade de tio störs-
ta bolagen på områd-
et en vinst marginal 
på 17 procent.

Antalet anställda
Bevakningsavtalet omfattar 18 000 
 anställda. Hela branschen hade totalt 
27 000 anställda:

 Bevakning (väktare, ordningsvakter med 
flera): 16 500 anställda.

 Parkeringsbevakning: 1 500 anställda.

 Säkerhetsteknik: 9 000 anställda.

Ökning av antalet anställda:

 2018: + 1 195 personer.

 2017: + 1 092.

Källa: Säkerhetsföretagens årsrapporter 2019, 2018

– Om man ser på rättssäkerheten 
för medborgarna kan detta vara en bra 
lösning om ordningsvakterna får rätt 
utbildning och verktyg för att utföra de 
arbetena, säger Jerker Nilsson.

Han får medhåll av arbetsgivaren Li 
Jansson.

– Man kan fråga sig om det är rimligt 
att man lägger polisresurser på detta, som 
kan vara en arbetsuppgift som är ganska 
naturligt för branschen.
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Vi ser allt färre sedlar och mynt i våra plånböck-
er. Därför syns säkerhetsföretagens fordon för 
värdetransporter inte lika ofta i trafiken. Men de 
kommer inte att försvinna.
Text Carl von Scheele

Kontanthanteringen minskar i samhället. På 
värde transportspecialisten Loomis i Stock
holm ställer skyddsombudet Pia Eliasson 
stort hopp till den nya lag som regeringen 
förbereder.

Den ska tvinga storbankerna att ha kontan
ter i hela landet. 

– Många kan inte hantera kort. Bland dem finns 
äldre, personer med psykiska funktionsnedsättningar, 
en del med sjukdomar som påverkar det abstrakta 
tänkandet.

För dem och många andra finns inget alternativ 
till kontanter. Pia Eliasson tror inte på ett kontantlöst 
samhälle, därför att de finns så många invånare som 
behöver sedlar och mynt för att klara vardagen.

– Utan kontanter tar man bort självstyret för 
människor som kan klara sig själva om de har pengar 
i handen och då kan behålla kontrollen över sin eko
nomi. Utan kontanter skulle de vara tvungna att ha en 
god man.

PÅ ARBETSGIVARSIDAN SER man en nedgång och 
konstaterar att bolagen möter den med att 
skapa nya tjänster och även erbjuda andra 
slag av transporter i de säkra bilarna.

− Loomis omsatte 900 miljoner det senas
te året. Det är en relativt stor verksamhet, sä
ger Li Jansson, branschchef på Säkerhetsföretagen.

På Transports huvudkontor håller ombudsman Jer
ker Nilsson med om att lönsamheten är fortsatt hög.

– Bolagen har varit duktiga på att slimma kostymen 
under resans gång. De har mött kontantnedgången 
genom att reducera personal och lägga ner uppräk
ningscentraler. 

Pia Eliasson har fått känna av den oro som nerdrag
ningarna på den egna arbetsplatsen har lett till. Hon 
bedömer att uppsägningarna har berört många och att 
upp till var tredje väktare som kör värdetransporter 
har försvunnit.

– De som önskat att fortsätta arbeta som väktare 
har haft ett nytt jobb nästa dag. Några av de uppsagda 
har också återvänt till oss, tack vare återanställnings
skyddet. Jag känner inte till att någon av de uppsagda 
stämplar.

Bolagen slimmar kostymen när kontanthanteringen minskar 
och antalet värdetransportörer har reducerats kraftigt. 

Nära var tredje  
värdetransportör  
har försvunnit
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jobbar färre timmar. 
I förra avtalsrörelsen fick parkerings

vakter ett litet extra påslag med motive
ringen att de också har en vidareutbild
ning, liksom de bättre avlönade väktarna, 
ordningsvakterna och skyddsvakterna. Nu 
vill Ulf Karlander fortsatta satsningen på 
dem och även butikskontrollanter.

Han föreslår obligatorisk dubbelbe
manning när väktare arbetar i publika 
miljöer, som i köpcentrum och på järn
vägsstationer.

– Det har blivit tuffare i samhället, men 
många gånger tummar man på säker
heten i branschen. Därför är det viktigt 
att få med vissa arbetsmiljöfrågor i avtals
rörelsen. 

Han efterlyser också en utökad förkort
ning av arbetstiden för nattarbetare. Ett 
pass per månad vill han ta bort. 

– Nattarbete sliter hårt på kroppen. Den 
som ständigt jobbar natt förkortar livet 
med tio år. 

ZARIH SUNDBERG, väktare  
i Östergötland, föreslår 
extra lönepåslag till dem 
som arbetat i fem år och 

där efter höjningar av på-
slaget ju längre arbetstagaren 

stannar i branschen. 
– Lojalitet ska premieras. En ung frisk 

tjugoplusare orkar mer än vad jag kanske 
gör när jag närmar mig 60 år, men inget 
kan mäta sig med erfarenheten som du 
fått efter alla år i yrket.

Zarih Sundberg föreslår en stigande 
bonus som börjar med 500 kronor i 
 månaden. Hon tycker också att grundlö
nen borde höjas ordentligt.

– Ge 5 000 kronor till alla fast anställda. 
Vi är utsatta. Vi rör oss i oroliga områden, 
världen hårdnar och det finns risker när 
vi går i uniform.

Semester, ledigheter och schema
läggning är andra viktiga frågor. Plane
ring av privatlivet är svårt när det nya 
kvartals schemat presenteras fem dagar  
i förväg. 

– Vi borde ha cykler, så att den enskilde 
i förväg kan räkna ut hur han eller hon 
jobbar. Nu kan du inte köpa en semester
resa billigt långt i förväg.

Hon efterlyser också bättre obtillägg 
under både vardagar och helger. Ett annat 
förslag är övertidsbetalning när en väkta
re tvingas avbryta sin lunch.

– Jag känner ingen väktare som stänger 
av kommunikationsradion under rasten.

CARINA TYSK, parkerings-
vakt i Stockholm, vill ha ett 
 ordentligt lyft av grund-
lönen.

– En skälig höjning är 
2 000 kronor. Lönen är den 

viktigaste frågan i avtalsrörelsen tillsam
mans med obtilläggen.

Hon beskriver sitt arbete som trivsamt 
och flexibelt, men konstaterar att hon fått 
annorlunda scheman sedan privata bolag 
tog över parkeringsövervakningen från 
kommunen. Sedan uppgiften lagts ut på 
entreprenad har stressen ökat.

Schemaläggningen kan ställa till pro
blem när ett nytt kvartalsschema delas 
ut sent. Hennes schemalagda tid varie
rar mellan 35 och 50 timmar i veckan. 
Variationen beror på hur många timmar 
övervakning som kommunen beställt för 
den aktuella perioden.

– Arbetstiderna är nog svårt att göra 
något åt, men vi borde få schemat minst 

” Ge 5 000 kronor till alla fast anställda.  
Vi är utsatta. Vi rör oss i oroliga områden, 
världen hårdnar och det finns risker när vi 
går i uniform.”

  Zarih Sundberg,  
väktare i Östergötland.

14 dagar i förväg för att kunna planera vår 
vardag. I dag är framförhållningen fem 
dagar. 

Hon vill också se krav i avtalsrörelsen 
på en extra semestervecka till dem som 
har fyllt 40 år.

– Jobbet har blivit mer slitsamt med 
färre pauser och vi är ute i ur och skur.

SPECIAL / AVTALSRÖRELSEN BEVAKNING

Visste du att …
 Branschen behöver rekrytera 5 300 

personer de kommande tre åren. Av dem 
är 4 500 väktare, ordningsvakter och 
skyddsvakter.

 Ordningsvakter och väktare rapporte-
rade 2,5 miljoner händelser år 2018. De 
flesta var ”ofarliga”.

 Av händelserna gällde en mindre del, 
172 000 stycken, brott eller ordningsstör-
ningar. De flesta, 78 procent, löstes med en 
tillrättavisning eller avvisning.

 Väktare och ordningsvakter grep 15 500 
personer 2018.

 67 procent av väktarna och ordnings-
vakterna jobbar i storstadsregionerna 
Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

 Andelen kvinnor i branschen är under 
30 procent.

 Andelen utlandsfödda är 17 procent.

Källa: Säkerhetsföretagens årsrapport 2019

Goda vinster
Vinstmarginalen 2018 i de tio största före-
tagen per sektor:

 Bevakningsföretag inklusive värdetran-
sporter: 3,1 procent.

 Parkeringsbolag: 17 procent.
Källa: Säkerhetsföretagens årsrapport 2019 

27 320
kronor i månaden är avtalslönen för en ord-
ningsvakt med minst 15 månader i yrket.

Bevakningsbranschen växer så det 
knakar. Över 5 000 personer behöver 
rekryteras de närmaste åren.
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David Ericsson får 
nytt litteraturpris
Författaren och lastbilschauffören 
David Ericsson har belönats med 
det nyinstiftade Ove Allanssons 
pris. Det delas ut på bokmässan i 
Göteborg.

– Det är väldigt roligt, känns top-
pen. Hans författarskap är ett som 
betytt mycket för mig, säger David 
Ericsson.

I Allanssons berättelser finns en 
galenskap och samtidigt yrkesstolt-
het, en hederlighet och skildringar 
av sökande i ett ofta utsatt liv som 
är aktuellt, enligt pristagaren:

– Jag kan känna igen en del från 
åkeribranschen, av kollektivet, men 
också av ensamheten hos många 
och olyckliga …

Priset på 25 000 går till en 
kulturperson ”som arbetar i Oves 
anda” och Ove Allansson-sällskapet 
var enigt i val av pristagare.

– Ja, jag känner mig besläktad, vi 
skriver nog på ett liknande vis – rakt 
på, och vi har klassperspektivet 
klart för oss. Och så kan man säga 
att vi är i samma bransch. Han var 
på vattnet och jag på land, säger 
David Ericsson, som har svårt att ur 
Allanssons rika produktion välja en 
enda titel att rekommendera.

Sjöbröder: berättelser från hav 
och hamn, Här seglar Manfred Nils-
son, Blues för Maria och Container-
bröderna är några han nämner. LH

Fotnot: David Ericssons krönika kan du som 
vanligt läsa i Transportarbetaren, i det här 
numret på sidan 21.

har de hunden Tim, som kommer fram 
ur sin koja mellan bilens bäddar. De är på 
väg söderut efter en sommar i Jämtland 
med jakt och fiske. De är folkbokförda i 
Rätan, där Mats är född, och där arrende-
rar de ett skifte och hyr ett frysfack.

Chauffören Mats Bergman rattar ut från 
Strängnäs, på väg mot kontinenten.

Lilla husbilen och  
stora friheten

från Stockholm som lämnat allt och nu 
bodde i husbil.

Tanken låg och grodde länge. Kanske 
är det en dröm som är allmänmänsklig, 
en drift att bryta sig loss och söka efter 
lyckan bortom horisonten?

Mats och Anette Bergman tog beslutet 
att köpa husbil 60 år efter att Jack Kerou-
acs bok ”On the road” (”På väg”) kom ut.

Men medan personerna i den ameri-
kanske författarens kultförklarade bok 
söker efter drömmar i droger, under sina 
resor genom USA, känns paret Bergmans 
europeiska on the road-liv befriande klart 
och harmoniskt. Mats visar en tesil han 
fixat till för att hindra slagg från att slam-
ma igen avloppet. Sängarnas gavelskydd 
är gjorda av hans gamla flanellskjortor, 
och sydda av Anette.

– Händer det nåt när vi är ute, om det 
blir problem, ja då får vi lösa det då, säger 
hon.

De talar med och om varandra med 
respekt och värme. Bråk minns de knappt 
att de har haft.

– Vi är raka, säger till direkt om det är 
något.

TRANSPORTARBETAREN MÖTER PARET i 
Strängnäs i mitten av september. Med sig 

De sålde sina ägodelar, lämnade den stora villan i jämtländska 
Klövsjö och flyttade in på 15 kvadrat. Efter mer än 40 år på 
vägarna fortsatte lastbils chauffören Mats Bergman tillsam-
mans med hustrun Anette i husbil. De lever sin dröm – enkelt, 
med  praktiska lösningar och alltid på väg.
Text och foto LILLY HALLBERG

Husbilen är kort nog för att det inte ska bli problem på campingar och färjor. Med släp är ekipaget 11,25 meter.

Ny öppning. Mats och Anette Bergman utanför dörren till sin bostad sedan ett par år, husbilen de köpte när de beslutat sig för att sälja sitt stora tvåvåningshus i Klövsjö i 
Jämtland. De lever rikt men enkelt och har en rak kommunikation.

KULTUR

– RESAN ÄR MÅLET I SIG. Jag tycker vi har 
allt vi behöver, säger Mats Bergman och 
bjuder på kaffe på bit.

Livet ledde för några år sedan in på nya 
vägar. Fast för honom betyder det bok-
stavligen också ibland att återvända:

– Det är roligt att komma tillbaka till 
platser jag sett tidigare. Men jag åker nog 
inte över Bosporen med husbil, säger han.

Mats Bergman har varit chaufför hela 
yrkeslivet. Först med eget åkeri i Jämtland, 
sedan med utlandskörningar både i Euro-
pa och Mellanöstern. Och det var på jobb 
i Turkiet, nära gränsen till Bulgarien, som 
idén med ett mobilt hem först väcktes.

– Jag låg under bilen och fixade med 
något när jag hörde svenska röster i när-
heten. Det visade sig vara en barnfamilj 

Hunden Tim, tolv år, på plats ovanpå sin koja 
mellan parets bäddar.

– En del frågade hur vi kunde sälja huset 
i Sveriges vackraste by. Men det är frihet. 
Vi kör så länge vi kan och så länge krop-
pen orkar, 10–15 år till räknar vi med …

Mats Bergman, som är 62 år, är i dag 
sjukpensionär. Läkarens rekommenda-
tion är framför allt värme.

– Det spelar in för hur vi åker, lite är 
det så att vi följer vi efter värmen, säger 
Anette Bergman.

Hon är några år yngre än maken och 
frilansar som programmerare. Det fung-
erar bra med uppkoppling, oavsett var 
husbilen är parkerad. Liksom kontakten 
med familj och vänner:

– Det känns inte som om man är så 
långt borta fast vi är det, säger Anette.

DE UPPLEVER HUSBILSLIVET som rikt. Sam-
tidigt har kostnaderna minskat väsentligt 
och att inte behöva låta ekonomin styra är 
en frihet i sig. När de berättade om sitt be-
slut var de vuxna barnens reaktion: Helt 
rätt! Andra säger att de skulle vilja göra 
samma sak men inte vågar. Eller vill vänta 
till senare. Men då är risken att varken ork 
eller möjlighet finns kvar, enligt paret, 
som träffades på ”äldre dar” som de själva 
säger.

– Om man väntar blir det oftast inte av.

5 tips inför nya livsvägar
Skribenten Patrik Enlund startade sajten ”Ett annat liv”. Han 
har själv sålt sina saker för att se världen och leva ett annat 
slags liv än tidigare. Patrik Enlund har listat fem punkter att 
starta med för den som vill förändra sitt liv:

Tänk positivt, se lösningar i stället för hinder och problem. 
Ryck på axlarna, le och gå vidare. Av allt som händer i 

livet lär du dig något.
Ingenting är omöjligt. Öppna ditt sinne helt och hållet, 
det är bara du själv som sätter stopp.
Gör om dina drömmar till mål. Att tänka på en dröm som 
just en dröm kan på sätt och vis blockera förändring, för

säk tänka i termer av mål och att allt börjar med små steg.
Bestäm dig: Vad är viktigast för dig? Ta reda på vad du 
verkligen värdesätter, det gör framtida val så mycket 

enklare. Ta den tid du behöver för att fundera.
Ta steget. När du väl gjort det löser sig saker alltid. Det 
stora orosmolnet på hemma planen blir till en dammtuss 

som är lätt att vifta bort.

Källa: ettannatliv.se

1
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SJÖFOLKETS  
STORE FÖRFATTARE

Ove Allansson 
(1932–2016) räknas 
till de svenska 
arbetarförfattarna. 
Sjömanslivet och 
resor var centrala 
teman i hans verk, 
varav ett trettio
tal var böcker. 
Allansson var också 

socialt engagerad och debatt
romanen Ombordarna, från 1971, 
ledde till riksdagsbeslut och bättre 
hyttstandard på svenska fartyg.

Sina första noveller fick Ove 
Allansson publicerade på 1960talet 
i fackförbundstidningarna Metall
arbetaren och Sjömannen. Han skrev 
också sjömanssånger. Själv biografin 
Författare ”vill varenda jävel vara, då 
slipper dom arbeta!”: Självbiografisk 
berättelse med utflykter till andra 
författarskap kom 2012.
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OKTOBERKRYSSET

Lösningen ska sändas till Transportarbetaren, Box 714, 101 33 
 Stockholm och vara  redak tionen till handa senast den 15 oktober. 
Märk  kuvertet ”Oktoberkrysset”.
Vi delar ut sex vinster. 1:a–3:e pris är två  trisslotter, 4:e–6:e pris är en 
trisslott.

Namn:

Adress:

Postadress:

FR ÅGA FACKET

Vilken utbildning  
behöver yrkeslärare?

Min dotter har gått transport
programmet och kör lastbil i 

dag. Min man har åkeri och jag själv 
är lärare i botten. Vi har diskuterat 
här hemma vilken typ av lärarutbild
ning dottern behöver gå för att bli 
lärare på transportprogrammet. 
Hon har högskolekompetens.

Susanne

Svar: Vi bad Petra Brundell, på 
Universitets- och högskolerådet, att 
bena ut din fråga. Du hittar henne 
på www.uhr.se och hon är beredd 
att svara på fler frågor.

Susanne, det din dotter behöver 
är att lära sig att bli lärare. Hon 
ska gå en yrkeslärarutbildning som 
finns på tio högskolor och universi-
tet. Yrkeslärarutbildningen är cirka 
1,5 år på heltid, men vissa högskolor 
kan erbjuda ett individuellt studie-
upplägg och då kan studietiden bli 
längre.

För att komma in på utbildningen 
krävs grundläggande behörighet, 
som man får på gymnasiet eller 
motsvarande. Din dotter ska också 
ha kvalificerade och relevanta 
yrkeskunskaper för de yrkesämnen 

hon ska undervisa i. Dessa ska hon 
ange i sin ansökan, både beskriva 
dem detaljerat själv och skicka med 
intyg från arbetsgivare och tidigare 
utbildningar.

Petra Brundells råd är att ni tittar 
på Skolverkets hemsida och där 
klickar er fram till ämnesplanerna 
för fordons- och transportprogram-
met. Där står vad eleverna ska lära 
sig, och då måste den blivande 
läraren ha större kunskaper än så i 
yrkesämnena. En lista över nöd-
vändiga yrkeskunskaper för den 
som vill bli lärare på något av yrkes-
programmen finns på www.uhr.se. 
Där kan ni söka på ”Särskilda 
behör ighetskrav för yrkeslärare”.

Lena Blomquist, redaktionschef 
på Transportarbetaren

du sitter vid en dator så ser du 
direkt hur du klickar dig vidare till 
ett formulär som du ska fylla i. Om 
du går in via mobilen får du börja 
med att trycka på menyn (den lilla 
röda ”hamburgaren”) i övre högra 
hörnet. Du kan få hjälp om du 
ringer medlemscenter som nås på 
nummer 010-480 30 60.

Lena Blomquist, redaktionschef 
på Transportarbetaren

beräkningar var antalet ersättnings
dagar som då fanns kvar alldeles 
för få. Det visade sig att varje dag 
jag hade fått aktivitetsersättning 
räknas som en heldag – och därmed 
räknas en hel dag bort från min 
återstående akassetid. Detta trots 
att jag bara fått ersättningen för 
fyra timmar i veckan.

Stämmer det? Och varför fick jag 
i så fall inte veta det i förväg? Jag 
hade troligen inte begärt aktivitets
stöd för fyra timmar i veckan om jag 
känt till detta.

Fattig

Svar: Ja, Försäkringskassan har följt 
lagar och gällande regler i ditt fall. 
Vi på a-kassan kan bara beklaga att 
du inte fick information från För-
säkringskassan om hur det fungerar 
när du gick in i din aktivitet. Sam-
tidigt har du också ett egenansvar 
att ta reda på vad som gäller.

Christina Norrman, handläggare 
på Transports a-kassa

Fråga facket om du undrar över spelreglerna  
på jobbet. Transports ombudsmän och experter 
har svaret.

Fråga våra experter! 
Skriv till redaktionen@transport-
arbetaren.se. eller Fråga facket, 
Transportarbetaren, Box 714,  
101 33 Stockholm.

Nattens hjältar 
Originalserie för Transportarbetaren av konstnären och tidningsbudet Kristoffer Nilsson.

Sök medlemskap via 
webb eller telefon

Hej, hur blir jag medlem i 
Transport?

Mikael

Svar: Hej Mikael, gå in på fackför-
bundets webb: transport.se. Om 

Grattis!
Septemberkryssets lösning 
finner ni här ovanför.
Vinnarna av två trisslotter:  
Ulf Gustavsson, Nässjö 
Harry Åström, Luleå 
Kerstin Ågren Larsson,  
Nyköping.
Vinnarna av en trisslott:  
Roger Palm, Uppsala 
Annika Lundgren, Luleå 
Stig Olsson, Skellefteå.

Kan det här  
verkligen stämma?

Hej, jag är besviken och 
undrar om Transports akassa 

och Försäkringskassan verkligen 
har räknat rätt när det gäller min 
ersättning.

Jag är arbetslös, och gick under 
en period på ett program via 
Försäkringskassan. Medan program
met pågick jobbade jag 36 timmar 
i veckan hos en arbetsgivare. Jag 
rapporterade mina arbetstider till 
Försäkringskassan. Eftersom jag 
jobbade i 36 timmar per vecka (och 
fick betalt från arbetsgivaren för 
dessa) fick jag aktivitetsstöd från 
Försäkringskassan för  resterande 
fyra timmar.

När programmet tog slut efter sex 
månader, och jag inte fick fortsatt 
jobb hos arbetsgivaren, skulle jag 
få akassa igen. Men enligt mina 
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Tommy Wreeth 
är Transports 

 förbundsordförande 

Så har januariöverenskommelsen 
manifesterat sig i en höstbudget 
som presenterades för någon 
vecka sedan. 

Vi kan återigen konstatera att 
man lever efter filosofin att rika måste få 
skattelättnader för att kunna jobba ännu 
hårdare. Och fattiga måste bli ännu fatti-
gare – för att jobba hårdare. Det där är en 
logik som jag aldrig kommer att begripa 
mig på, och som jag hoppas att det svider 
för en socialdemokratiskt ledd regering 
att driva. 

VI BEHÖVER ETT samhälle som håller ihop, 
ett samhälle med större jämlikhet och 
ökad trygghet. Men det vi ser är en budget 
där man väljer att satsa på att sänka skat-
ten för dem som tjänar mest och satsa på 
ledighet för självförverkligande. Vinnare 
är den välbeställda mannen i övre med-
elåldern. För mig går det inte ihop. Jo, en 
hel del av det vi ser är liberala förslag som 
krävdes för att få stöd för en regering. 

Men det svider lik förbannat.
Visst finns det bra saker i den här bud-

geten också. Men då får vi rikta blickarna 
utanför Transports områden, för vi ser ut 
att ha dragit det kortaste strået. 

Det finns satsningar på klimatet, på 
barn- och ungdomspsykiatri och på 
bekämpandet av brottslighet och terro-
rism. Vi finner också stöd till sådant som 
biogas, lärarassistenter och specialistsjuk-
sköterskor, och vi ser att man redan nu 
lyckas reparera en del av den skada som 
den blåbruna budgeten åsamkade i våras.

LÅT MIG I STÄLLET tänka fritt om våra ge-
mensamma resurser i landet. Personligen 
hoppas jag förstås att politikerna kunde se 
att en del av den organiserade brottslig-
heten får sina resurser från olaglig trafik 
på våra vägar. Ett sätt att komma åt den 
vore att ge mer resurser till trafikpolisen 
och att köpa in ett vettigt system för att 
kunna följa fordonen elektroniskt. Om 
det är lättare att åka fast på vägen blir 
det svårare för buset att tjäna pengar på 
svensk slapphet. 

Jag önskar också att man kunde ge mer 
resurser till upphandling av färdtjänst, så 
att våra chaufförer slapp köra tolv timmar 
om dagen sex dagar i veckan för att få 
vardagsekonomin att gå ihop. 

Men nu är jag ju inte finansminister, 
utan fackordförande. Kanske är det helt 
enkelt så att Löfven, Bolund, Lööf och 
Sabuni är de som behöver nappa på sitt 
eget förslag och ta ledigt för att se sig om 
i verkligheten. Det finns mycket vi skulle 
kunna lära dem under ett år på Transport.

UNDER OKTOBER KOMMER vi att prata 
mycket om villkoren i bemannings-
branschen, en bransch som inte minst 
sysselsätter ungdomar och personer med 
utländsk härkomst. Jag blir frustrerad, 
milt sagt, när jag ser att bemannings-
företagen så ofta kallt räknar med att de 
anställda inte har koll på sina rättigheter 
när det handlar om sådant som garanti-
lön, genomsnittligt förtjänstläge (GFL) och 
tillgänglighetstid. Nu ska vi trumma ut 
vad det är som gäller – och förhoppnings-
vis kommer det att innebära många sköna 
tusenlappar i medlemmarnas plånböcker. 

Rätt ska vara rätt!

Vi ser ut att ha dragit 
det kortaste strået …

sektionen: Lördagen den 16 
november kl 13.00, med fika 
från 12.30.

 Petroleumsektionen: Tisdag
en den 12 november kl 18.00, 
med fika från 17.30. På mötet 
kommer vi nominera och göra 
fyllnadsval till styrelsen och 
repet.
Seniormöte Pensionärssek
tionen har möte tisdagen den  
1 oktober kl 11.00 på avdel
ningskontoret, Fjärde Lång
gatan 48, våning 8. Vi bjuder 
på fika. Välkomna!

 Avtalspunkten, tidningsbud: 
den 10 oktober.

 Avtalspunkten transportav
talet: den 9 november.

 Nästa Startpunktstillfälle är 
den 26 november.
Har du frågor om utbildningen 
kan du mejla transport.9@
transport.se eller ringa 010
480 30 09.
Möten 

 Nästa representanskapsmö
te är den 7 december. Mer info 
kommer om plats och tid.

 Nästa avdelningstyrelse
möte är den 17 oktober kl 8.30 i 
avdelningens lokaler.
Vakanser Vi har två vakanta 
platser i avdelningen. Så vi ska 
nominera och välja en ung
domsansvarig och en studie
organisatör.
Känner du att det skulle vara 
roligt att väcka ungas intresse? 
Eller är du intresserad av fack
liga studier och ordningsam 
av dig? Ja då kanske just du är 
personen för något av dessa 
uppdrag.
Nomineringar sker på sektions
mötet och val på representan
skapsmötet.
Tack! Vi tackar Sigrid Wahlin 
för utmärkt ungdomsarbete 
och vi tackar Daniel Karls
son för utmärkt arbete med 
studierna. Lycka till i framtiden, 
båda två!

Hemsidan Logga in på www.
transport.se och klicka sen 
vidare till avdelning 11. Där kan 
man titta på kalendern när det 
är möten och annan info. Passa 
också på att uppdatera dina 
medlemsuppgifter.

Material till nästa  nummer 
lämnas senast den 15 okto-
ber till christina.ahlund@
transport arbetaren.se.

MEDLEM

Visst finns det bra saker i den 
här budgeten också. Men då 
får vi rikta blickarna utanför 
Transports områden, för vi ser 
ut att ha dragit det kortaste 
strået.

HÄR FINNS VÅRA AVDELNINGAR
Läs mer på förbundets hemsida, www.transport.se. 

Norrland/ 
Mellansverige, 
avdelning 1 (hamn).

Syd och 
 Västsverige, 
 avdelning 2 (hamn).

Göteborg, 
avdelning 3.

Östergötland, 
avdelning 4.

Stockholm, 
avdelning 5.

Värmland, 
avdelning 6.

Södermanland, 
avdelning 7.

Örebro, 
 avdelning 9.

Gästrikland/
Norduppland, 
avdelning 11.

Malmö, 
 avdelning 12.

Helsingborg, 
avdelning 14.

Gotland, 
 avdelning 16.

SkövdeBorås, 
avdelning 17.

Hälsingland, 
avdelning 18.

Norra 
 Mälar dalen, 
 avdelning 19.

Norra  Småland, 
avdelning 20.

Halmstad, 
avdelning 25.

Norrbotten, 
avdelning 26.

Umeå, 
 avdelning 28.

 Mellersta Norr
land,  avdelning 32.

Uppland, 
 avdelning 41.

Märsta, avdel
ning 46 (flyg).

Sydöstra Sverige, 
avdelning 51.

Bohuslän/Dals
land, avdelning 55

Dalarna,   
avdelning 88.

Det är arbetsplatsens 
ort som avgör vilken 
avdelning du tillhör. 
Med undantag för dig 
som är hamnarbetare 
eller jobbar inom flyg
branschen – du tillhör 
i stället någon av våra 
hamnavdelningar  
(1 och 2) eller flyg
avdelningen (46).
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Det här h änder på din avdelning
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AVDELNING 1 NORRLAND/
MELLANSVERIGE (HAMN)
Information till våra klubbar 
En påminnelse om att nomi
neringsmöten ska hållas under 
november. Mer information 
kommer att läggas ut på avdel
ningens hemsida.

HYR VÅR FJÄLLSTUGA
Stugan i Lofsdalen är nu 
öppen för bokningar hög
säsongen 2019–2020. 
Bokningar görs genom Lars 
Jakobsson, tel 010-480 31 08 
eller mejl lars.jakobsson@
transport.se.

AVDELNING 3 GÖTEBORG
Kallelse till sammanträde  
i representantskapet 
Repet har sitt sammanträde 
måndagen den 9 december. 
Vi kommer att vara på Hotell 
Kusten på Kustgatan 10 i 
Göteborg. Vi startar 17.30 med 
fika och sammanträdet börjar 
kl 18.00. På dagordningen 
kommer det bland annat vara 
fyllnadsval/val till avdelnings
uppdrag.
Kallelser till medlemsmöte  
i sektionerna 
Samtliga sektioner kommer 
att ha sina medlemsmöten på 
avdelningen, Fjärde Långgatan 
48 i Göteborg, våning åtta. 
På dagordningarna kommer 
det bland annat nomineras till 
avdelningsuppdrag, repet och 
sektionsstyrelse.

 Åkerisektionen: Lördagen 
den 16 november kl 11.00, med 
fika från 10.30. 

 Bevakningssektionen: 
Onsdagen den 13 november kl 
18.00, med fika från 17.30. 

 Miljöarbetaresektionen: 
Fredagen den 15 november kl 
17.00.

 Buss och taxisektionen: 
Måndagen den 11 november kl 
18.15, med fika från kl 17.30. 

 Tidningsbudssektionen: 
Torsdagen den 14 november kl 
17.00, med fika från 16.30.

 Terminal och bemannings

AVDELNING 4  
ÖSTERGÖTLAND
Ny ombuds
man Vi hälsar 
 Andreas Kinde
sjö välkommen 
till avdelning 4. 
Andreas kommer 
att gå bredvid Peter 
Johansson till mitten av no
vember. Då går Peter i pension 
och Andreas tar över hans 
avtalsområden.
Sektionsmöten 
Nu är det dags för nomine
ringsmöten i sektionerna.

 Sektion 1: Torsdagen den 
7 november kl 18.00 på YA, 
Slakthusvägen 2 i Norrköping. 
Vi bjuder på kaffe och smör
gås. Varmt välkommen, hälsar 
styrelsen! 

 Sektion 3: Tisdagen den 5 
november kl 18.00 på avdel
ningsexpeditionen i Linköping. 
Välkomna, hälsar styrelsen! 

 Sektion 5: Torsdagen den 
31 oktober kl 18.3020.00 på 
ABF, Motala Kyrkogatan 6. 
Välkomna!

 Sektion 6: Måndagen den 4 
november. Plats och tid kom
mer i nästa nummer.

 Sektion 7: Lördagen den 
9 november kl 13.00 på BC 
lunchbar, Allén 76, bredvid  
OK/Q8 i Västervik.
Studier 

 Avtalspunkten (blandade av
tal): Tisdagen den 22 oktober 
kl 9.00–16.00 på avdelningen, 
Generalsgatan 4 i Linköping.

 Startpunkten: Torsdagen den 
21 november kl 9.00–16.00 på 
avdelningen, Generalsgatan 4 i 
Linköping.
Har du några frågor eller vill 
anmäla dig? Tveka inte att 
höra av dig till studieorganisa
tör Joakim Carlsson på tel 010
480 31 38 eller via mejl joakim.
carlsson@transport.se.

AVDELNING 6 VÄRMLAND
Jobbar du inom bensin och 
vill lära dig lite mer om ditt 

AVDELNING 7  
SÖDERMANLAND
Avdelningskontoret 

 Tommy Wallin har slutat på 
avdelning 7 och jobbar nu på 
avdelning 19 i Västerås.

 Patrik Husberg har slutat på 
avdelningen och gått vidare till 
annat arbete.

 Avdelningen har hjälp av 
Kjell Ståhl fram till årsskiftet 
2019/2020.
Infoträffar 

 Nyköping: Tisdagen den 19 
oktober.

 Katrineholm: Lördagen den 9 
november.
Anmälan och mer information, 
kontakta avdelningen på mejl 
eller telefon.
Bokhyllan på vägkrogsbiblio
teket på Nyköpings bro är nu 
påfylld med nya ljudböcker.
Glöm inte bort att använda 
reflex i höstmörkret och lyse på 
cykeln.

Transportkortet – laddat med 
 förmåner och rabatter
Transportkortet är ett med-
lemsbevis som ger rabatter och 
förmånliga erbjudan den på allt 
från hotell vistelser och hyrbilar 
till glasögon och böcker.
Alla aktuella er bjud anden finns 
samlade på sidan lomervarde.se.

kollektivavtal? Anmäl dig då 
till kursen Avtalspunkten för 
bensin som vi anordnar  
den 5 november. Anmälan ska 
göras till monica.strandli@
transport.se.

STUGAN I BRANÄS
Den 29 oktober tar vi beslut 
om vilka som får de veckor 
man har önskat. 
Så är du sugen på lite skidåk-
ning, glöm inte att anmäla 
intresse! Ring avdelningen, 
010-480 30 06.

Vi vill ge ett stort tack till alla 
er som hjälpte till på Yrkes
förarens dag den 9 september. 
Utan er hade vi inte lyckats så 
bra. Återigen, tack!

AVDELNING 9 ÖREBRO
Fototävling! Foto 

en situation på 
ditt jobb och 
vinn lite fina 
priser! Vi kom

mer att hänga 
upp de vinnande 

fotona på vår vägg på avdel
ningen. Tävlingen pågår till den 
1 december!
Utbildningtillfällen 

 Startpunkten för tidnings
bud: den 9 oktober.

AVDELNING 11 GÄST
RIKLAND/NORDUPPLAND
Hösten börjar närma sig, hopp
as det har varit en bra sommar.
Studier 

 Startpunkten.
 Avtalspunkten.
 Vi i Transport.

Vill du gå en utbildning hos oss? 
Hör av dig till avdelningen på 
tel 010480 30 11.
Vi har fått förfrågan om avtals
utbildning (taxiavtalet). Kör du 
taxi och vill gå en avtalsutbild
ning? Kontakta avdelningen på 
tel 010480 30 11.

AVDELNING 12 MALMÖ
Sektionsmöte Tisdagen den 
22 oktober kl 18.00 kallas 
medlemmar i sektion 20 (åkeri) 
till möte i Transports lokaler 
på Kosterögatan 5 i Malmö. Ur 
dagordningen: Avtalsrörelsen 
2020, arbetsmiljö, medlems
värvning, fyllnadsval av leda
möter till representantskapet, 
med mera.
Smörgåstårta serveras från kl 
17.00, så du får gärna meddela 
ordförande Henrik Holmgren 
(070952 64 69) om du kommer.
Transportsossen har medlems
möte torsdagen den 17 oktober 
kl 18.30. Avdelning 12 inbjuder 
samtliga medlemmar i 12:an och 
Transportsossen till en givande 
och viktig diskussionskväll på 
temat Vad hände och händer 
med vår sjukvård i regionen? 
Med verkan de gäst är Henrik 
Fritzon från Region Skåne.
Missa ej detta möte! Välkom
na, alla, till Kosterögatan 5 
i Malmö. Vi bjuder på kaffe. 
Arrangör är Transportsossen, 
avdelning 12.

AVDELNING 14  
HELSINGBORG
Anmäl dig gärna till Startpunk
ten, den 20 oktober eller den 
21 november, på tel 010
480 30 14.
Nästa representantskapsmöte 
är den 7 oktober kl 18.00. För 
kännedom om plats, kontakta 
avdelningen. Medlemmar har 
rätt att närvara vid avdelning
ens representantskapsmöte i 
mån av plats.

AVDELNING 16 GOTLAND
Utbildningar – tvärfackligt 

 Medlem i facket, den 4–6 
november. Målgrupp: medlem 
i något av LO:s fackförbund, 
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inga förkunskaper krävs. Ledig
het enligt studieledighetslagen 
och skattefritt utbildningssti
pendium. Kontakta avdelning
en.

 Introduktionsutbildning, den 
31 oktober. Målgrupp: Du som 
nyligen har blivit, eller funderar 
på att bli, medlem. Ledighet 
enligt studieledighetslagen och 
skattefritt utbildningsstipen
dium.

kommer vi att finnas på plats 
vid tankstationen vid Iggesunds 
Bruk mellan kl 11.00 och 15.00 
samt vid Circle K vid E4 i Hu
diksvall mellan 11.00 och 14.00.

 Måndagen den 21 oktober 
finns vi på plats i Bollnäs, på 
tankstället vid Volvo, mellan kl 
14.00 och 17.00.
Hör av dig om du vill ha besök 
på din arbetsplats!

på mötet är Tommy Jonsson 
och Jimmy Ovesson från 
Ordning och reda i Transport
branschen. (Kallelser har gått 
ut med posten.)

 Avdelningsstyrelsen: Fredag
en den 11 oktober kl 9.00 på 
avdelningen i Halmstad.

du tycker att vi ska genom
föra? Hör av dig till Sandra, 
010480 34 35 eller sandra.
jakobsson@transport.se.
Något att lyssna på? Du vet 
väl om att du som medlem har 
möjlighet att låna ljudböcker 
på avdelningens arbetsplats
bibliotek? Vi har drygt 500 
titlar i olika kategorier. Välkom
men in!

ombudsman hos 
avdelning 41. Där
för kliver Viktor 
Andersson in  
i rollen som 
ordförande i flyg
avdelningen.

till transport.51@transport.se, 
så ska vi göra vad vi kan för att 
hjälpa dig.

Sista helgen i september 
går flyttlasset. Den nya 
 terminalen får bättre 
lastbryggor. I dag fungerar 
bara sju portar av åtta, i 
den nya blir de 14.

– Det blir en tidsvinst 
för transporterna, särskilt 
fjärrbilarna. Och kortare 
resväg till jobbet. Vi slipper 
mycket centrumtrafik och 
har bara positiva förvänt-
ningar, säger distributions-
förarna Fredrik Nilsson 
Hjert, Patrick Klingström 
och Kim Bäckman. 

Fredrik är både ord-
förande och sekreterare 
och söker fler kollegor till 
klubbstyrelsen. Patrick är 
ledamot och Kim Bäckman 
står på tur att väljas in.

”SOLA” LYSER INTE i Karlstad 
när vi slår oss ner i ett tomt 
konferensrum. Klubben har 
inget eget rum och inget är 
planerat i de nya lokalerna. 
Men Fredrik har i alla fall 
fått en låsbar hurts. 

Nu tar trion nya tag. 
HR-chefen och vd:n har 

slutat, de får nya motparter 
och hoppas på mer utbyte 
och information.

– Företaget tjänar ju på 
ett gott samarbete, att vi 
tillsammans jobbar för en 
bra arbetsmiljö och för att 
våra kollegor ska stanna 
kvar. Ett tag hade vi väldigt 
stor personalomsättning, 
säger Fredrik.

Missnöjet rörde bland 
annat arbetstider och stress 
bland fjärrbilsförarna. 
Inom distribution trivs 

chaufförerna bättre, är ett 
”sammansvetsat gäng”, 
både inhyrda och GDL- 
förare. 

Klubben har drivit en 
tvist om arbetstid, då för-
arna upptäckte att bolaget 
”drog bort minuter” de 
kom tidigare till jobbet. 
Samtidigt upptäckte Trans-
port ett ”övertidsberg” 
bland fjärrbilsförarna. Det 
blev central förhandling 
och några chaufförer fick 
ett tillskott på mellan 2 000 
och 10 000 kronor.

DET FACKLIGA ARBETET gick i 
stå när Fredriks dotter blev 
svårt sjuk, Patricks pappa 
dog och sekreteraren bytte 
jobb. Men nytillskottet Kim 

är sugen på att vara med 
och påverka. Fredrik och 
Patrick talar varmt om 
Transports fackliga kurser, 
där man lär sig mer om 
lagar, regler, hur andra gör 
och knyter kontakter.

CHAUFFÖRSKLUBBEN FICK ett 
tillskott när Helsingborgs 
transport och logistik gick 
över i GDL. Tio nya termi-
nalkollegor. 100 procents 
ökning, skämtar killarna.

Yrkesgrupperna är bero-
ende av varandra och har 
därför gemensamma frågor 
att driva, påpekar de.

– Prio ett nu är att få ihop 
en styrelse, säger Fredrik 
Nilsson Hjert.

MEDLEM

Äntligen går flytten från GDL Transports slitna, 
 urvuxna lokaler i Karlstad. Transportklubben sam
lar sig och startar om – i den splitternya terminalen  
i Bråtebäckens industriområde. 

Text och foto Justina Öster

Klubben gör omstart i nya lokaler

Blivande ledamot  
Kim Bäckman,  

ord förande och  
sekreterare  Fredrik 

Nilsson Hjert och 
 ledamot Patrick  

Klingström.

GDLklubbens kroppskonst.

Månadens klubb

ÅRETS BUDGETMÖTE
… kommer att hållas onsda
gen den 4 december. 
Utskick sker med brev 
där inbjudan och delar av 
dagordning medföljer. Varmt 
välkomna till årets sista 
medlemsmöte.

TRANSPORTKLUBBEN  
PÅ GDL
Antal medlemmar: 22.
Tillhör: Avdelning 6 Värmland 
(Karlstad).
Historia: Den förra ordföran-
den drog i gång klubben kring 
årsskiftet 2017–2018. Strax 
efter tog Fredrik Nilsson Hjert 
över ordförandeklubban. Var 
först en chaufförsklubb, men 
omfattar nu både terminal-
arbetare och förare. Gör 
omstart i höst. Viktigaste frå-
gorna är flytten och att höra 
vad kollegorna vill driva. 
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AVDELNING 17 SKÖVDEBORÅS
Nästa Startpunktstillfällen är:

 23 oktober i Borås.
 24 oktober i Skövde.
 9 november i Skövde (lördag).
 16 november i Borås (lördag).

Anmälan sker till jerry.walthe
reson@transport.se eller 010
480 36 41.

Pensionskväll – för medlem
mar i facket den 21 november 
kl 17.30. För dig som har ett tag 
kvar till pensionen, men vill 
veta vad som gäller när det är 
dags att gå i pension. Vi bjuder 
på kaffe och smörgåstårta 
under mötet. Anmälan till ylva.
bendelin@lo.se senast den 18 
november.
Arbetsplatsbesök Under 
hösten kommer avdelning
en att bedriva uppsökeri på 
arbetsplatser som inte är i 
kontakt med avdelningen så 
ofta. Där kommer vi att prata 
om medlemskapets värde, 
samt även försöka fånga upp 
”missade” arbetsskador och 
andra händelser där eventuella 
medlemsförsäkringar borde ha 
trätt in.
Taxiveckans utfall I samarbete 
med arbetsgivaren har vi på 
avdelningen lyckats frigöra 
närmare en och en halv miljon 
kronor från Region Gotland. 
De pengarna har kommit de 
anställda till del. För dem med 
lägst inkomst har det innebur
it ett lönepåslag på upp till 
tvåtusen femhundra kronor i 
månaden.
Kontakt med avdelningen Ring 
010480 30 16 eller mejla trans
port.16@transport.se, thomas.
gahnstrom@transport.se eller 
patrik.gardelin@transport.se.

AVDELNING 18 HÄLSINGLAND
Ring före besök Ni som har för 
avsikt att göra ett besök på 
avdelningskontoret: Hör av er 
innan, och kolla att det finns 
någon på plats.
Kampdagar 

 Fredagen den 11 oktober 

ZOMBIELOPP I ÖREBRO
Nu laddar vi upp inför 
avdelningens andra event 
den här hösten – ett race för 
mänskligheten och mot de 
vandrande döda.  
Run for your lives är ett 
zombie lopp utöver det van-
liga! Ett sex kilometer långt 
lopp, som går genom Örebro 
centrum den 26 oktober, där 
man blir jagad av zombier. 
Är ni sugna på att springa 
för Transports överlevnad? 
Vi lottar ut biljetter på vår 
Facebooksida, Transport 
avdelning 19, fram till den 
18 oktober. Där kan du läsa 
vilka regler som gäller för 
tävlingen. 
Men inte nog med det. 
Avdelning 9 har utmanat oss, 
då de tror att de är de bästa 
överlevarna. Så häng med 
oss på bortamatch i Örebro 
och kämpa på liv och död!

AVDELNING 19  
NORRA MÄLARDALEN
Gokartvinnare Efter ett minst 
sagt spännande gokartrace 
den 14 september så kunde ett 
vinnande lag presenteras. Med 
en svindlande fart och en lag
känsla utöver det vanliga vann 
Flygets lag av fem tävlande 
lag. Ett enormt stor grattis till 
dessa härliga människor och 
ett stor tack till alla er som var 
på plats och antingen hejade 
på eller tävlade! Vi ses på ba
nan igen redan nästa år!

Möten Man skulle kunna tro 
att allting slutar där, men vi 
fortsätter så klart med de sed
vanliga mötena. Sektionsmöte 
för sektion 1 Tunga Transporter 
äger rum torsdagen den 10 
oktober kl 18.00, i ABF:s lokaler 
på Pilgatan 8 i Västerås. Vi 
bjuder på fika. Välkomna!

AVDELNING 25 HALMSTAD
Möten 

 Representantskapet: Torsda
gen den 10 oktober kl 19.00 i 
IF Metalls hus på Vallås. Gäster 

HYR VÅR FJÄLLÄGENHET
Avdelningens fjällägenhet 
i Hemavan finns tillgänglig 
för uthyrning. 
På vår hemsida hittar du 
information om lägenheten 
samt en blankett för intresse-
anmälan. Jul och nyår 2019 
finns fortfarande tillgänglig 
för uthyrning – först till kvarn!

AVDELNING 28 I NORR
Aktuellt i avdelningen 

 29 november: Sektionens no
mineringsmöte. Fram till mötet 
i november finns möjlighet att 
nominera via mejl eller post till 
avdelningen. 
För mer information, besök 
avdelning 28 på Transports 
hemsida. 

Ska vi hälsa på? Vill du att vi 
ska komma och hälsa på på 
din arbetsplats, eller har du 
någon bra idé på aktivitet som 

AVDELNING 32  
MELLERSTA NORRLAND
Startpunkter 

 Härnösand: den 14 oktober kl 
18.30 på ABF.

 Örnsköldsvik: den 22 oktober 
kl 18.00 på Transports kontor.
Anmälan till Peter Taleryd på 
tel 070689 53 04.

 Östersund: den 3 oktober kl 
17.30 på kontoret.

 Östersund: den 7 november  
kl 17.30 på kontoret.

 Sundsvall: den 7 oktober kl 
17.30 på kontoret

 Sundsvall: den 4 november kl 
17.30 på kontoret.
Anmälan till Johan Molin på tel 
010480 34 69.
Vi bjuder på mat. Välkomna!
Vi välkomnar Johanna Bergs
ten tillbaka efter föräldraledig
heten, och samtidigt tackar vi 
Christer Bengtsson som varit 
hennes vikarie.

Vär va en kompis – få 200 kronor!
Om du värvar en arbets kamrat får 
du ett Superpresentkort värt 200 
kronor! Allt din kollega behöver 
göra är att ange ditt namn och 
personnummer i sin medlems-
ansökan. Har du flera kollegor som 
vill gå med? Du får ett  presentkort 
för varje medlem du värvar! Presentkortet skickas ut då den 
nya medlemmens första betalning är registrerad.

AVDELNING 46 FLYG (MÄRSTA)
Ny ordförande under hösten. 
Johan Eriksson vikarierar som 

RÄTT UPPGIFTER?
När mörkret 
lägger sig och 
ljusen är tända, 
ta någon minut 
för att logga in på 
”mina sidor”.
Kontrollera att de uppgifter 
vi har registrerade på dig 
stämmer. Väldigt ofta har vi 
fel mobilnummer, och fram-
för allt ogiltiga e-postadres-
ser, i vårt system. 
Kontrollera också att du lig-
ger på rätt arbetsgivare och 
att du har rätt lön angiven. 
Vi kan inte ändra medlems-
avgifter i efterhand. Det är 
viktigt att du anger rätt lön 
för att få rätt avgift, tänk 
på det.

?

Skulle du vilja att det ordnas 
någon arbetsplatsaktivitet på 
ditt jobb? Vi kommer gärna 
ut och ordnar en ”pizzakväll” 
på jobbet, samtidigt som vi 
kan prata lite avtalsfrågor, 
arbetsmiljö eller allmänt om 
vår verksamhet. 
Kanske din arbetsplats ska 
utmana kollegorna hos ”kon
kurrenten” på en bowlingkväll, 
så att det äntligen blir klarlagt 
vilka som verkligen är bäst. 
Hör av dig till någon av oss 
på avdelningen så löser vi det 
hela. Du hittar oss på hemsidan 
www.transport.se/avd51.
Har du frågor och fundering
ar om ditt medlemskap eller 
något annat så kontakta oss 
på 010480 30 51. Eller mejla 

AVDELNING 55  
BOHUSLÄN/DALSLAND
Avdelningen är öppen  
Vardagar: kl 8.00–16.40.  
Lunchstängt: kl 11.30–12.30. 
Tel: 010480 30 55. 
Mejl: transport.55@transport.se.
Sektionsmöten 

 Åkeri, miljö, petroleum och 
buss & taxi har medlemsmöte 
lördagen den 9 november kl 
10.00–13.00.

 Tidningsbud har medlems
möte tisdagen den 5 november 
kl 17.00–19.00.

 Bevakning har medlemsmöte 
onsdagen den 6 november kl 
15.00–17.00.
Samtliga möten hålls på avdel
ningsexpeditionen, Kurödsvä
gen 9 i Uddevalla, och vi bjuder 
på någon förtäring. Välkomna!
Studier 
Startpunkten, grundutbildning, 
även för icke medlemmar:

 Tisdagen den 8 oktober kl 
17.00–21.00.

 Lördagen den 23 november 
kl 10.00–14.00 
Kurserna hålls på avdelnings
expeditionen. 
Avtalspunkten, grundutbild
ning på 4–8 timmar i ditt 
kollektivavtal. Endast för 
medlemmar.
Hör av dig till studieorganisatör 
Alexander Hutter om du vill 
anmäla dig, eller har frågor 
om våra kurser. Han nås på 
010480 36 22 eller alexander.
hutter@transport.se.
Fackligtpolitiskt Är du 
intresserad av eller nyfiken på 
fackligtpolitiskt arbete, eller 
av politik generellt? Hör av dig 
till Fackligtpolitiska gruppen, 
transport.55@transport.se.
Rätt uppgifter? Har du bytt 
arbetsgivare eller blivit arbets
lös? Är du sjuk eller har du 
kanske börjat studera? Detta 
kan påverka din medlemsavgift 
och innebära att du inte ska 
betala arbetslöshetsavgiften. 
Hör av dig till avdelningen på 
tel 010480 30 55 eller epost 
transport.55@transport.se.

AVDELNING 51  
SYDÖSTRA SVERIGE
Höstfärgerna glöder Nu när 
dagarna blir kortare och 
kortare blir kvällarna längre. 
Kanske det är nu du ska ta tag i 
det där som du inte velat göra 
under ljusa sommarkvällar. 
Tänk om du skulle gå en Avtals
punkt för att lära dig lite (mer) 
om ditt avtal. Under oktober 
kommer vi att köra en Avtals
punkt för miljöarbetareavtalet 
i Kristianstad. 
Exakt datum kommer skickas 
till medlemmar under avtalet 
och publiceras på hemsidan.
Kanske du ska passa på att gå 
en studiecirkel på ABF rentav? 
Hör av dig, du kan få kostnads
täckning från avdelningen. 
Avdelningens representant
skap har möte lördagen den 5 
oktober med start kl 9.00.
Berörda ledamöter är kallade, 
men mötet är öppet för alla 
medlemmar att gästa. Med
dela oss om du vill komma så vi 
kan boka fika/mat till dig.

HAR DU FRÅGOR OM …
… arbetsmiljö och 

 försäkringar? 
Kontakta ditt 
regionala 
 skyddsombud 

Anders Dristig 
på tel 010

480 36 28 eller  anders.
dristig@transport.se.
… kollektivavtal och 
arbetsrätt? Kontakta Jan 
Lendin, 010480 31 47 eller 
jan.lendin@transport.se, eller 
Lennart Sköld, 010480 37 57 
eller lennart.skold@trans
port.se.

!
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Vem som helst kan inte 
bli yrkesförare, även om 
det råder skriande brist 
på chaufförer. Yrkes
förarens dag uppmärk

sammades den 9 september i år, 
liksom alla andra år.

KLOCKAN ÄR 04.52 och både släp 
och bil ska lastas, fraktsedlarna ska 
kontrolleras och pallar och skrindor 
ska ombord och förankras.

I dag är vikten inte i farozonen. 
Jag behöver bara ha koll på var 
mina olika kollin ska av och få fast 
dem i rätt ordning, för att under
lätta vid lossning. 

Kontrollerar belysningen och 
spolarvätskan, sen påbörjar jag 
resan som så många gånger förut, 
ensam med ljudböcker och kaffe i 
snöstorm eller solsken.

Första veckorna minns jag hur 
orolig man var över att bli stop
pad och kontrollerad. Hade jag 
mina papper klara? Fraktsedlar, 

färdskrivarkort, YKB. 
En resa genom landet innebär of

tast ett flertal kontroller med risken 
att ha nått fel som renderar böter 
– både för mig som chaufför och för 
företaget jag jobbar åt. 

MED ÅREN KOMMER dock lugnet. Jag 
vet att jag har klara papper, jag vet 
var jag måste ta mina raster och 
pauser. 

Men som ny var detta ett riktigt 
stressmoment. 

En morgon för en lastbilschaufför 
kan se väldigt olika ut, men oftast 
ser man vilka som har hittat lugnet 
i sitt yrke och inte stressar, utan 
jobbar på i lugn takt och utför sina 
sysslor i ett hållbart tempo.

ATT ÅKERIBRANSCHEN STÅR inför 
ett litet eldprov då den inom tio år 
behöver cirka 50 000 nya chaufför
er börjar nu både branschen och 
regeringen få upp ögonen för. Men 
att kasta in vem som helst i ett så 

ansvarstyngt yrke, utan att förbere
da hen om att det här krävs mer än 
att köra från A till B, känns som helt 
bortkastade pengar. 

Yrket måste få upp statusen. En 
chaufför med erfarenhet av yrket 
och kunskap om lagar och regler 
som ska följas är värd så mycket 
mer än det som syns i de flesta 
lönekuvert inom branschen i dag. 

ETT BRA BETALT yrke med mycket an
svar och kunskapskrav, det är dit vi 
bör komma. Fler utbildnings platser 
kommer inte att ge oss bra och moti
verade chaufförer, tyvärr.

Vem som helst kan inte 
bli en bra yrkesförare

Delta i debatten! 
genom att mejla ditt  debattinlägg till 
redaktionen@transportarbetaren.se. 
Skicka med ditt namn, befattning och 
en bild på dig själv.

CRISTIAN 
BERGVALL
ordförande i 
Transports avdel- 
ning 26, tillsam-
mans med övriga 
Norrbotten-
avdelningen.

Det krävs mer än fler utbild
ningsplatser för att komma 
tillrätta med den skriande chauf
försbristen, påpekar Cristian 
Bergvall i sitt och Norrbotten
avdelningens debattinlägg.

DEBATT

” Yrket måste få upp 
 statusen. En chaufför 
med erfarenhet av yrket 
och kunskap om lagar 
och regler som ska  följas 
är värd så mycket mer 
än det som syns i de 
flesta  lönekuvert inom 
 branschen i dag.”

Varför? En självklar undran när 
 lastbilschauffören Lars Pirfält mum
lande räknar igenom hur många 
gamla  fordon han egentligen har. 
Frågan  dyker upp redan vid de 14 
traktorerna.
Text och foto Lena Blomquist 

– Varför inte? svarar han.
Handlar det om mekandet? Körandet? Eller 
ägandet?

– Det har jag aldrig tänkt på … Men visst 
är fart kul, jag känner en frihetskänsla 
när jag kör. Samtidigt är det en tillfreds
ställelse att skruva ihop något som är 
dött. Och så är det ju så snyggt, titta på 
ränderna på motorhuven på den där 
gamla Scanian.

VI SITTER PÅ förstubron hemma hos Lars 
Pirfälts föräldrar utanför Mariestad. Den 
klarblå Scania Vabisen från 1956 är parke
rad på grusplanen utanför ett rejält garage. 
På gräset, bakom några buskar, står en 
traktor och ryker.

En raritet, konstaterar han. En 
epatraktor, original, byggd på en Ford AA 
från 1931. Och så med stolthet i rösten:

– Den är konverterad till gengas, man 
eldar med ved i den stora burken bakom 
ryggen. Det där är en av våra två veteran
traktorer som är helt fossilfria.

Lars Pirfält delar fordonsintresset med 
sin far och sin farbror, som håller till i 
gården intill. De båda har, liksom farfar 
på sin tid, drivit åkerier. Därav stora 
 utrymmen, både att härbärgera närmare 
50 fordon och plats att meka året om.

– Jag kan tacka min lyckliga stjärna att 
jag är född just här. Har alltid tyckt att 
det här är vansinnigt kul, och ville köra 
motorcykel när jag var fem, sex år. Jag 
har aldrig blivit pressad, men alltid fått 
stöttning av de äldre.

MYCKET TID HAR spenderats både i  garaget 
och ute på vägarna. Mindre numera, 
sedan den egna familjen har utökats 
med lilla Alma. Nu gäller att hitta en bra 
balans.
Det känns som en dyr hobby?

– Generellt sett javisst, men du kan 
 betala en hel del med din egen tid. För 
mig bara försvinner tiden i garaget …  
jag ser det som min rekreation.
Lars, vad är ditt bästa tips till den som blir 
nyfiken på gamla fordon efter att ha sett 
och läst om några av dina?

– Åk och prata med folk på fordons
träffar! Erkänn för dig själv att det finns 
en själ i gamla grejer. Sen gäller det 
att våga. Skanna Blocket, du kan få en 
 respektabel bil för 10 000 eller 15 000.  
Prova, om det inte är din grej så kan du 
sälja den igen.

”Jag har alltid tyckt att  
det här är vansinnigt kul”

Månadens medlem

”En raritet”, säger Lars Pirfält 
 innan han äntrar epatraktorn 
från 1931 byggd på en Ford AA.

LARS PIRFÄLT
Ålder: 33.
Familj: Frun Ida, 
Alma, 11 månader, 
och labradoodlen 
Selma.
Bor: I villa i Björ-
säter, Mariestad.
Jobb: Chaufför, 
maskinist och me-
kaniker på ett åkeri 
i Skövde.
Facklig: Skydds-
ombud på jobbet.
Antal fordon: (räk-
nar på fingrarna: 
lastbilar, traktorer, 
moppar, motorcyk-
lar, några vanliga 
personbilar …) ”45 
som är mina, min 
fars och min far-
brors”.

Kort om 
Transport
Transportarbetaren  
är  Svenska Transport 
arbetareförbundets 
(Transport) med
lemstidning. För
bundet har omkring 
56 200  medlemmar 
och är ett av 14 LO 
förbund.

Om du vill  komma 
i kontakt med 
Transport, ring 
 010  480 30 00. 
Växelns öppettider 
är 8.00–18.00 
måndag–fredag. 
Utom dag före helg
dag, då den stänger 
klockan 12.00.

Under maj är växeln 
öppen 8.00–18.00 
måndag–torsdag 
och 8.00–15.00 
fredagar.
Juni–augusti är 
 öppettiderna 
8.00–16.40 mån
dag–torsdag och 
8.00–15.00 fre
dagar. Lunchstängt 
11.30–12.30.
Transport har 25 
 avdelningar, spridda 
över landet.  
Avdelning 1 och 
2 är rena stuveri
avdelningar 
som organiserar 
 hamnarbetare. 
Avdelning 46 är 
på samma sätt 
en  rikstäckande 
 avdelning för per
sonal inom flyget.

Kort om 
akassan
Transports 
 arbets löshetskassa 
delar lokaler 
med förbundet i 
 Stockholm. Akassan 
når du på telefon  
077140 30 01.   
Telefontid:  Var dagar 
9.00–11.00. Plus 
13.00–14.00 mån
dagar och onsdagar.

Du hittar fler 
kontaktuppgifter 
och mer informa
tion om förbundet 
och  akassan 
på hem sidorna 
transport.se och 
 transportsakassa.se
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… jurist på TCO som var med  
och förhandlande fram ILO-kon-
ventionen om våld och sexuella 
trakasserier i arbetslivet, som 
antogs i somras.

Vad innebär konventionen?
– I och med det här blir rätten till 

ett arbetsliv utan våld och trakasse-
rier en uttrycklig rättighet. Den ska 
gälla alla i alla sammanhang, kopp-
lat till arbete. Om en stat inte följer 
detta kan det vara ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna.
När börjar den gälla här?

– Nästa steg är att Sverige ska 
ratificera och göra konventionen 
bindande. Det ska inte ta mer än 
1,5 år.
Hur kommer den att påverka 
Sverige?

– Här brister lagen när det kom-
mer till trakasserier och våld från en 
tredje part, alltså från någon som 
inte ”tillhör” arbetsplatsen. Det kan 
exempelvis vara personal där en 
chaufför lossar eller lastar. Brister 
finns även när det gäller effekterna 
av våld i hemmet.
Hur kommer konventionen att på-
verka personer som inte är anställ-
da av arbetsgivaren, exempelvis 
vissa cykelbud?

– Konventionen riktar sig till staten 
och inte till arbetsgivaren, men 
staten kommer att fördela ansvaret 
på olika aktörer. Och där är så klart 
arbetsgivaren en viktig part. I och 
med det är det statens ansvar att se 
till att även personer inom platt-
formsekonomin skyddas. 
 VENDELA ENGSTRÖM

Fotnot: ILO är FN:s organ för sysselsättnings- 
och arbetslivsfrågor.

Fredag kväll. Kolmörker. Det är 
70-väg genom Roslagen och gan-
ska mycket trafik.

Plötsligt rusar de ut på vägba-
nan, bara några meter framför 

vår bil. En hel flock vildsvin. I ögonvrån 
hinner jag uppfatta minst två vuxna djur 
och en hoper små. En hundradels sekund 
senare plöjer vi in i klungan.

Det smäller hårt i fronten och bilen 
studsar. 80–100 meter längre fram styr jag 
in vid vägkanten, invid ett hus. I backspe-
geln ser jag andra bilister tvärstanna och 
slå på varningsblinkers.

Vi går ur bilen. Omskakade. I motljuset 
från bilarna ser vi flera döda djurkroppar 
på asfalten. Som mörka sopsäckar mitt i 
höger körbana.

VI FÖRSÖKER SAMLA oss. Ringer polisen, 
112. Slår fel nummer först, men kommer 
rätt efter några sekunder. ”En viltolycka. Vi 
har kört på flera vildsvin. En massaker…”

”Okej, var?”
”Precis vid södra infarten till Älmsta, 

norr om Norrtälje.”
”Vad är det för vägnummer, jag hittar 

inte Älmsta på kartan?”
Jag kommer inte på vägnumret och  

larmoperatören väljer att koppla mig 
vidare. Hamnar i telefonkö.

Vi står i mörkret. Väntar. Huttrar. Ett 
par bilister stannar vid oss och frågar hur 
det är. De berättar att det ligger tre fyra 
döda djur på vägen.

Vi fortsätter vänta i polisens växel. 
Tiden går. Oändligt långsamt. Jag går 
fram till bilens front. Den ser märkligt 
nog relativt hel ut i det svaga ljuset från 
en mobiltelefon.

Fler bilar bromsar in vid olycksplatsen. 
Borde vi gå dit och sätta upp en var-
ningstriangel? Det finns ingen vägren, 
inte ens 20 centimeter, att gå på. Ligger 
det skadade vildsvin i diket? Är det verk-
ligen en bra idé att knalla dit?

Vi ringer 112 igen, på en annan telefon. 
Vi behöver verkligen någon att rådfråga.

Den här gången blir vi  framkopplade 
efter ett par minuter. Även nu blir larm-

operatören främst upptagen med att 
försöka klura ut vägnumret.

Med luren pressad mot örat ser jag på 
avstånd hur en bilist går ur bilen och 
släpar undan djurkropparna, mot diket.

Det var vårt jobb, säger min hustru.
Kanske, tänker jag.

EFTER EN HALVTIMME åker vi i väg, hem 
till några vänner och undersöker bilen så 
noggrant det går. Det mesta verkar okej.

Vi åker tillbaka till olycksplatsen och 
träffar på den utringda viltspåraren. 
Han förklarar att han hittat fyra döda 
kultingar i 15-kilosklassen. Den tredje 
vildsvinsolyckan han är ute på bara det 
senaste dygnet.

Varför berättar jag det här?
För att jag lärde mig en läxa.
Se till att ha en ficklampa i bilen. Lätt 

åtkomlig.
Och en reflexväst. Det hade varit när-

mast livsfarligt att gå mot trafiken på den 
mörka landsvägen. Och en hands- 
freesladd. Så att man kan göra annat 
medan man väntar på polisen.

Vid vårt första larmsamtal väntade vi 
16 minuter, utan att få svar. En evighet 
just då.

Vi kör rakt in i  
vildsvinsflocken

LISE  
DONOVAN

Från baksätet

Jan Lindkvist är chefredaktör 
på  Transportarbetaren.

Toppen & botten
 Att motståndarna inte lyckades stoppa 

EU:s nya planerade regelpaket för väg
trafiken.

 Att det fortfarande finns så många 
transportköpare som skiter fullständigt i hur 
villkoren ser ut för dem som kör deras gods.

Hallå där!

Varför  
berättar jag 
det här? För 
att jag lärde 
mig en läxa. 
Se till att ha 
en ficklampa 
i bilen. Lätt 
åtkomlig. Och 
en reflexväst.

POSTTIDNING B
Transportarbetaren
Box 714, 101 33 Stockholm


