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ÄRADE OCH BLIVANDE 
MEDLEMMAR!

veriges Åkeriföretag är de svenska åkeriföretagens samlade röst. Vårt mål är att 

åkerinäringen ska vara en bransch som är sund och attraktiv med lönsamma och 

framgångsrika företag. Det har vi samlat under begreppet Fair Transport. Fair 

Transport genomgår just nu en stor förändring. Vi jobbar för att Fair Transport ska bli 

standarden/verktyget för sunda och hållbara transportupphandlingar i Sverige och inte 

”bara” ett ställningstagande.

FRÅN BRÄCKE TILL BRYSSEL 

Vi arbetar aktivt och under vårt starka varumärke med makthavare inom politik och myn-

digheter, samt opinionsbildning både via media och möten med relevanta beslutsfattare. 

Med nästan 6 000 medlemsföretag i ryggen som har drygt 38 000 fordon är vi en kraft 

att räkna med. I vårt samarbete med de nordiska kollegorna finns vi representerade i 

Bryssel och motsvarar mer än hela den tyska åkerinäringen (som vi förövrigt också sam-

arbetar med) när vi är tillsammans. 

VI GÖR SKILLNAD – TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Bland våra medlemmar tycker vi inte alltid exakt lika, men vårt uppdrag är att samla oss 

i en stark och tydlig röst, vilket gör det nästan omöjligt för beslutsfattarna att inte lyssna 

på oss. Vår bransch är av samhällsintresse, vi är stolta och framtiden ser ljus ut. Vårt 

jobb är att komma med förslag till lösningar till politikerna. Förslag som påskyndar 

förbättringar för branschen. 

Vi ska också stödja företagandet och därför erbjuds du som medlem de bästa branschut-

bildningarna, juridiskt stöd, nätverkande, kostnadskalkylverktyg och attraktiva förmåns-

avtal. Dessutom är vi delägare i och anordnar branschens viktigaste mässa, Elmia lastbil.

Känn dig välkommen i Sveriges Åkeriföretag. 

Rickard Gegö
VD Sveriges Åkeriföretag
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MAKTEN ÖVER GODSTRANSPORTERNA ligger till stor 
del hos de företag och organisationer som köper transport-
tjänster. Det är transportköparna som bestämmer vad de vill 
betala och när godset ska vara framme. Det är inte särskilt 
hållbart varken vad gäller säkerhet, miljö, socialt ansvar eller 
ekonomi.
 Men vi transportsäljare och åkerier kan dra vårt strå till 
stacken genom att föregå med gott exempel och visa vad vi 
gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimat- 
smart. På det viset påverkar vi inte bara transportköparna att 
ta bättre beslut, utan även de som ställer krav på dem i sin 
tur; slutkunderna.
 Därför tar vi nu ytterligare ett steg vad gäller Fair Trans-
port – det ställningstagande som lanserades 2014. 
 Vi ska bli ännu bättre på att förklara att den totala trans-
portkostnaden är mer än bara priset på själva leveransen. 
Att det handlar om att erbjuda schyssta arbetsvillkor för dem 
som kör, att följa lagar och regler för trafiksäkerhet och att 
ständigt förbättra energieffektiviteten i våra transporter. Vi 
ska dessutom redovisa vårt hållbarhetsarbete och förklara att 
hållbara transporter också ställer krav på en hållbar affär.
 Så utvecklar vi vår egen bransch och går en ljusare och 
mer hållbar framtid till mötes.

FAIR TRANSPORT
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PÅ SWEDOL & GROLLS 
VÄLKOMMEN TILL OSS

15%

SPECIALISTEN PÅ VERKTYG & ARBETSKLÄDER.

*Gäller för dig som har konto på Swedol/Grolls, kopplat till Sveriges Åkeriföretag. 
  Ej på röda priser/storköpspriser i katalogen eller kampanjpriser.

Det ska vara enkelt att vara kund hos oss och genom att Swedol och Grolls ingår i samma 
koncern, får du ett bredare helhetssortiment av verktyg och yrkeskläder. 

25%

HITTA MER INFO PÅ SWEDOL.SE & GROLLS.SE 

BELYSNING

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag erbjuds du följande:*
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TRAFIKVERKET BEDÖMER ATT FÖR GODS-
TRANSPORTER PÅ VÄG ÖKAR TRANSPORT-
ARBETET MED 1,8 PROCENT PER ÅR MELLAN 
ÅR 2012 OCH 2040 – DET VILL SÄGA EN 
ÖKNING MED TVÅ FEMTEDELAR FRÅN OCH 
MED IDAG TILL 2040 

(KÄLLA TRAFIKVERKETS BASPROGNOS)

FAKTA ÅKERINÄRINGEN

ANNONS COST STOP 

Kvalitetssystem för rapportering 
och avvikelsehantering

• Rapportera enkelt via Cost Stops webbapp

• Skapa företagsanpassade moduler i webbappen

• Anmäl skador, avvikelser m.m och bifoga bilder

FÖR MER INFO:  www.coststop.se

• Alla ärenden hamnar i systemets inkorg för 
   vidare bearbetning

• Ärendet flyttas från inkorg till åtgärdslista

• Varje ärende får ett unikt ID-nummer

• Logglista i Cost stop web för varje modul

• Alla klara ärenden finns i statistiken

Systemet är integrerat med:

Kvalitetssystem för rapportering 
och avvikelsehantering

Kontroll av fordon

Checklistor

Avvikelse/Felanmälan

Kör- och vilotid

Tidrapportering

Produktions Avvikelser

Före och efter körning

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Avvikelser/Felanmälan

Checklistor

Riskanalyser

Kontroll av fordon

Produktions avvikelser

Incidentrapport

Godsskador

Kör- och vilotidsavvikelser

Tidrapportering 

>

Extern tankning

>

Fastighet

>

Före och efter körning

Servicetekniker 
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Telefon SÅ Juridik: 010 - 51 00 300

juridik@akeri.se

Petra Åhlström, chef SÅ Juridik
Fredrik Schroeder
Fredrik Engtröm
Tim Olsson  åra jurister har aktuell och  

 relevant kunskap om näringen 
 och fördjupad kunskap inom 
de rättsområden som ett transportfö-
retag behöver. Detta ger oss ett unikt 
helhetsperspektiv på alla aspekter kring 
transportföretagandet. Vår ambition är 
att ge dig som företagare stöd och hjälp 
till bättre affärer. Lyhördhet är grund-
läggande i vårt arbete där varje klients 
unika behov och individuella förutsätt-
ningar styr.

Som medlem har du möjlighet att kost-
nadsfritt använda dig av vår juridiska 
telefonrådgivning SÅ Juridik Direkt.
Här kan du få vägledning i olika juridiska 
frågor som rör din verksamhet. Våra 
jurister arbetar med målsättningen att 
vara ditt juridiska bollblank inom ramen 
för SÅ Juridiks specialistområden.

BEHÖVER DU MER HJÄLP?
Om du behöver mer hjälp än vad 
rådgivningen ger möjlighet till, kan du 
anlita våra jurister för uppdraget. Som 
medlem får du ett förmånligt pris.  

VÅRA ARBETSOMRÅDEN
Våra branschjurister är specialiserade på 
transport- och yrkestrafikfrågor för att 
kunna erbjuda bästa hjälp till våra med-
lemmar. Nedan hittar du ett urval av de 
arbetsområden som vi jobbar med:
•   Affärsjuridik

•   Kör- och vilotider

•   Tillsynsärenden avseende tex 
  trafiktillstånd och trafikansvar

•   Köp- och avtalsrätt

•   Transporträtt

•   GDPR

NYHETER 2019
•  Bolagsjuridik

•  Avtalsmallar 

•  SÅ Juridiks podcast

JURIDIK

Ring SÅ juridik direkt: 010 - 51 00 300 
och läs mer på:
www.akeri.se/juridik ››

www.akeri.se
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JURIDISK RÅDGIVNING 
OCH STÖD

JURIDISK RÅDGIVNING 
OCH STÖD ÄR GULD VÄRD
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SÅ ANALYS

•  Analys av förarkort

•  Analys av 
 färdskrivarkort

•  Stöd i egenkontroll 
  och proaktivt kör-  
 och vilotidsarbete

•  Rådgivning

veriges Åkeriföretag 
erbjuder hjälp med 
analyser av kör- och 

vilotider. SÅ Analys är en 
hjälp för transportföretag 
i arbetet med den lagstad-
gade egenkontrollen.

De som utför analyserna 
av företagets kör- och vi-
lotider, förarkort och färd-
skrivarkort är specialister 
inom området och kan 
ofta se skälen till varför en 
förseelse har registrerats. 

SÅ Analys är mycket 
användbart även om du 
inte har fått en företags-
kontroll i och med att det 
löpande sker en genomlys-
ning av företagets kör- och 
vilotider. På så sätt kan 
företaget på ett tidigt sta-
dium komma tillrätta med 

eventuella problem och 
brister innan de uppdagas 
hos Transportstyrelsen. 
SÅ Analys kan presentera 
resultatet av analysen för 
chaufförer och företagsled-
ning och på så sätt öka 
åkeriets förutsättningar att 
uppfylla Transportstyrel-
sens och regelverkets alla 
krav.

SÅ NÅR DU OSS PÅ  
SÅ ANALYS:
Telefon: 010 - 51 00 301
analys@akeri.se

På vår hemsida kan du som medlem 
numera utan kostnad ta del av:

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR
På akeri.se presenterar vi lagar och för-
fattningar som är relevanta för dig som
driver åkeriföretag. Du kan ta del av 
transportrelaterad lagstiftning, trafik-
lagstiftning, miljölagstiftning, arbetsrätt 
och arbetsmiljö, lagar kring avfall och 
återvinning, avtalsrätt och köprätt, före-
tagsjuridik och EU-lagstiftning.

SÅ LAGNYTT 
Vår medlemstjänst SÅ Lagnytt inne-
bär att du blir uppdaterad om svenska 

lagar och förordningar som har med 
branschen att göra. På så sätt minimerar 
du risken att du missar viktiga föränd-
ringar. Vissa certifieringar förutsätter 
dessutom tillgång till uppdaterad och 
relevant lagstiftning.

NYHET! SÅ LAGNYTT INGÅR  
I  MEDLEMSKAPET
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KÖR- OCH VILOTIDER

JURIDIK

Läs mer om SÅ lagnytt på: 
www.akeri.se/lagnytt  ››

www.akeri.se

Läs mer om SÅ Analys 
på: www.akeri.se/
sa-analys ››

www.akeri.se

Kontakta oss på SÅ Analys!
Telefon: 010 - 51 00 301 
analys@akeri.se

Det är vi som hjälper dig!

Johan Gustafsson
Analytiker SÅ Analys
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Anders Falk  
Analytiker SÅ Analys

S

https://www.akeri.se/sv/sa-analys


% ack vare alla våra 
medlemmar kan 
Sveriges Åkeriföretag 

erbjuda bra förmånsavtal på 
ett stort antal produkter och 
tjänster som gör att du kan 
driva ett mer lönsamt åkeri. 
Och enkelt spara ihop till 
medlemsavgiften. 
 Som medlem i Sveriges 
Åkeriföretag kan du nyttja 
våra förmånsavtal på driv-
medel, försäkringar, finan-
siering och mycket mer. Du 
hittar all information du 
behöver när du loggar in 
på våra medlemssidor på 
www.akeri.se. Om du saknar 
inloggningsuppgifter, maila 
organisationsnummer eller 
medlemsnummer till 
info@akeri.se så får du 
inloggningsuppgifter.
 
VÅRA PARTNERS
För att kunna erbjuda så för-
delaktiga priser som möjligt 

har vi tecknat avtal med ett 
antal samarbetspartners vad 
gäller både produkter och 
tjänster.   
 Eftersom våra medlem-
mar står för en så stor 
inköpsvolym kan vi erbjuda 
avtal som verkligen tål att 
jämföras. 
 Avtalen kan nyttjas av alla 
medlemsföretag från norr 
till söder.
 Vissa av våra partners har 
vi samarbetat med under 
en längre period, andra är 
nyare. Samtliga leverantörer 
vi har ingått samarbete med 
håller mycket hög kvalitet 
och erbjuder bra priser. 

T

FÖRMÅNLIGA 
RABATTER PÅ:

•   Behörighetskontroll  
 Yrkestrafik – BKY

•   Circle K

•  Nordea Finans

•  Trygg-Hansa

•  Bliwa

•  Swedol

FÖRMÅNLIGA AVTAL 
FÖR ALLA DELAR AV 
ÅKERIVERKSAMHETEN 

FÖRMÅNSAVTAL 

Telefon: 010 - 510 54 56 

marie.morsin@akeri.se

Marie Mörsin
SÅ Sparman

Läs mer på:
www.akeri.se/ 
formansavtal ››

www.akeri.se
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https://www.akeri.se/sv/formansavtal


ack vare vår erfarenhet och 
kunskap om de behov som finns i 
branschen har vi lyckats upp-

handla försäkringar som är anpassade 
utifrån vad du som medlem kan tänkas 
behöva. Eftersom vi är drygt 6 000 
medlemsföretag har vi fått till riktigt bra 
överenskommelser med två av markna-
dens allra bästa aktörer: Trygg-Hansa 
och Bliwa. De erbjuder unika villkor och 
mycket försäkring för pengarna.

ÅKARNAS GRUPPFÖRSÄKRING
Tillsammans med Bliwa erbjuder vi 
Åkarnas gruppförsäkring. Försäkringen 
ger ett grundskydd som kan komplet-
teras efter behov. Du kan också medför-
säkra make/maka eller sambo. Efter-
som behovet av försäkringar varierar 
beroende på var du befinner dig i livet 
kan du själv plocka ihop ett försäkrings-
skydd som passar just dig. Tillsammans 
med Bliwa erbjuder vi olycksfallsförsäk-
ring, livförsäkring, sjukkapital, sjukför-
säkring och barn- och gravidförsäkring. 
Är du under 40 år kan du också teckna 
ett Ungdomspaket som ger dig fem för-
säkringar till ett mycket förmånligt pris. 
Mer detaljerad information om Åkarnas 
gruppförsäkring hittar du på www.akeri.
se/formansavtal.

FÖR NYA MEDLEMMAR 
Som ny medlem ansluts du, om du 
uppfyller hälsokraven, automatiskt till 
en livförsäkring, sjukkapital, sjukför-
säkring, diagnosförsäkring, olycksfalls-
försäkring och en sjukvårdsförsäkring. 
Försäkringarna kostar dig ingenting de 
första tre månaderna. 

VI ERBJUDER:
 • Fordonsförsäkring

 • Sjukvårdsförsäkring

 • Livförsäkring

 • Sjukkapital

 • Olycksfallsförsäkring

 • Sjukförsäkring

 • Diagnosförsäkring

 • Barn- och gravidförsäkring

 • Ungdomspaket

  
 

u som tillståndshavare inom 
yrkestrafiksektorn har en lag-
stadgad och straffsanktionerad 

skyldighet att säkerställa att de förare 
som anlitas i verksamheten har giltig 
behörighet att framföra ditt fordon.
 BKY underlättar kontrollarbetet och 
till ett förmånligt pris för medlemmar.
Är du transportköpare har du en 
skyldighet att kontrollera att dina 
leverantörer har giltiga tillstånd. 
Därför är nu BKY utökad med kontroll 
av trafiktillstånd.
 Tjänsten, som vi förkortar BKY, 
har tagits fram i ett trepartssamarbete 
mellan Svenska Taxiförbundet, Sveriges 
Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag. 
För de företag som använder tjänsten 
kontrolleras alla anställdas behörigheter 
varje dag, året runt. Du får svar på om 
någon anställd har blivit av med någon 
körkortsbehörighet, om hen har ett giltigt 
Yrkeskompetensbevis (YKB) eller ett 
giltigt ADR-intyg. Eventuella taxiförar-
legitimationer kontrolleras också.
 Gå in på www.akeri.se/bky-beho-
righetskontroll eller den gemensamma 
hemsidan www.bky.se och ta del av 
informationen i detalj. Det är också där 

som du fyller 
i de båda 
blanketter som 
behövs för att komma igång med tjäns-
ten. Kostnaden för tjänsten är 12 öre per 
dag och person eller 43 kronor per år. 
För icke medlemmar kostar det 108 kr/
person/år.
 Det krävs också en speciell program-
vara som hjälper dig med att kommuni-
cera med informationsförmedlaren. Har 
man ingen annan egen lösning så har vi 
en molnbaserad BKY-klient som man 
kan använda sig av. Kostnaden för den 
är 200 kr/månad och den beställs också 
på bky.se.

T
FÖRSÄKRINGAR PÅ DINA VILLKOR

Läs mer på:
www.akeri.se/formansavtal ››

www.akeri.se

FÖRMÅNSAVTAL 
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BEHÖRIGHETSKONTROLL  
YRKESTRAFIK – BKY

D

Läs mer på:
www.bky.se ››

www.bky.se

MEDLEMSKAPET
FÖRMÅNSAVTAL 

https://www.akeri.se/sv/bky
http://www.bky.se/
https://www.akeri.se/sv/formansavtal


CERTIFIERING

tt införa och 
arbeta aktivt med 
ett ledningssys-

tem innebär ständig ut-
veckling av ditt företag och 
resultatet ger ekonomiska 
och affärsmässiga mervär-
den utöver att vardagen 
fungerar bättre. Certifiering 
av ditt ledningssystem ger 
dig också verktyg för att 
utvärdera, förbättra ruti-
nerna och minska riskerna 
i verksamheten. Dessutom 
får du en bra grund att stå 
på inför framtida krav och 
utvecklingsmöjligheter.

NY STANDARD
Våren 2018 kom en ISO-
standard även för Arbets-
miljö, ISO 45001:2018. 
Tidigare har det funnits 
OHSAS 18001 eller AFS 
2001:1 att certifiera sig mot. 
Inom en treårsperiod ska 
övergång ske till den nya 
ISO 45001. En av de stora 
förändringarna är sam-
råd och medverkan med 

arbetstagare som är tydligt 
uttalat i ISO-standarden. 
Ökat ansvar vid outsour-
cing och användning av 
underentreprenörer/inhyrd 
personal finns också med i 
standarden.

FÖRDELAR
Vid många upphandlingar 
krävs att du kan styrka hur 
du arbetar med kvalitets-, 
miljö-, arbetsmiljö- och 
trafiksäkerhetsfrågor. En 
certifiering ger också större 
trovärdighet hos dina kun-
der och anställda. Arbetet 
med ledningssystemet och 
interna och externa
revisioner utvecklar ditt 
ledningssystem och därmed 
ditt företag.

A

CERTIFIERING =  
FÖRETAGSUTVECKLING

CERTIFIERING

Telefon: 010 - 510 54 18
birgitta.harle@akeri.se

Birgitta Härle
Certifieringsansvarig

Läs mer på:
www.akeri.se/
certifiering ››

www.akeri.se
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• Arbetsmil jö

• Trafiksäkerhet

• Kvali tet

• Mil jö

https://www.akeri.se/sv/certifiering


kerihandboken är åkerinä-
ringens egen branschbibel och 
Sveriges Åkeriföretags stolthet. 

Boken uppdateras årligen och innehål-
ler 320 sidor med information om lagar, 
regler och bestämmelser som gäller för 
åkeriverksamhet. Åkerihandboken ingår 
i medlemskapet i Sveriges Åkeriföre-
tag (ett exemplar/år) och är en mycket 
uppskattad medlemsförmån. 
 Åkerihandboken finns nu även digi-
talt som e-bok. Som medlem kommer 
du åt den via medlemsinloggningen 
vilket ger dig tillgång till boken var du 
än befinner dig!

Åkerihandboken är ett komplett utbild-
ningsmaterial för YKB-fortbildning och 
ingår som kursmaterial i alla Sveriges 
Åkeriföretags YKB-kurser. Boken 
används även av organisationer och 
myndigheter som till exempel Polisen 
och Trafikverket.

ÅKERINÄRINGENS MEST  
KOMPLETTA INFORMATIONSKÄLLA

I Åkerihandboken kan du läsa om det 

mesta som rör branschen. Här finns 
information och statistik om transport-
marknaden, vad du ska tänka på när du 
köper och reparerar fordon, avtals- och 
transporträtt, arbetsgivarfrågor och 
kör- och vilotidsregler. Boken beskriver 
till och med hur du tar hand om din 
egen hälsa! Åkerihandboken får alltså 
både dig och hela företaget att må bra.  
För priser och beställning, kontakta 
ditt regionkontor eller beställ boken via 
beställningsformuläret på vår hemsida.

  

Å

ÅKERIHANDBOKEN  
– BRANSCHENS EGET  
UPPSLAGSVERK

ÅKERIHANDBOKEN

Läs mer på:
www.akeri.se/
akerihandboken ››

www.akeri.se
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Charlotta Nilsson 
Telefon: 010-510 54 16

charlotta.nilsson@akeri.se

www.akeri.se/akerihandboken


Sveriges Åkeriföretag 
arbetar med teknikfrå-
gor inom åkerinäringen. 

Dels hjälper vi medlemsfö-
retag med rådgivning, dels 
påverkar vi regelverket för att 
skapa bättre villkor för åkeri-
näringen och att effektivisera 
godstransporter på väg och i 
intermodal trafik.
 För att påverka beslut har 
vi utvecklat nätverk och kom-
munikation med spetskunskap 
inom transportnäringens prio-
riterade frågor med särskild 
fokus på miljö, trafiksäkerhet, 
arbetsmiljö, ITS och effektivi-
tet. Hur och vem vi samarbe-
tar med beror på frågans natur 
och var vi befinner oss i en 
beslutsprocess. 

INTERNATIONELLT 
Sveriges Åkeriföretag verkar 
för harmonisering och 
utveckling av bättre teknisk 
utformning och utrustning 
på fordon och lastbärare. I 
arbetet samverkar Sveriges 
Åkeriföretag med nordiska 
och internationella kollegor, 
företag och organisationer.

Regler, bestämmelser och 
olika standarder som påver-
kar svensk transportnäring 
beslutas i olika internationella 
forum och arbetet påbörjas 
ofta flera år innan direktiv och 
standarder implementeras 
genom myndighetsbeslut i 
Sverige. 
 Exempel på viktiga be-
slutande organ är t ex FN i 
Genève om konventioner och 
ECE-reglementen om fordon, 
trafiksäkerhet och ADR-regler. 
Direktiv och förordningar om 
kontrollbesiktning, färdskri-
vare, bruttovikter, lastsäkring, 
vågutrustning mm beslutas i 
EU-parlamentet och EU-kom-
missionen i Bryssel/Strass-
burg.  ISO- och Europastan-
dard som berör åkerinäringen 
koordineras och beslutas i 
samverkan med SIS, Standar-
diseringen i Sverige.

AKTUELLA FRÅGOR 
ÄR TILL EXEMPEL:

•  Tyngre lastbilar

•  Längre lastbilar

•  Drivmedel

•  Elektrifiering

•  Självkörande fordon

•  Lastsäkring

•  Kontrollbesiktning

•  Flygande inspektion

•  Vinterdäck

•  Dubbel-/enkel-
 monterade

•  ITS

RÅD OM 
AVANCERAD TEKNIK 

TEKNIK

Läs mer på:
www.akeri.se/
teknik ››

www.akeri.se

VI  SAMARBETAR MED 
NORDISKA OCH  
INTERNATIONELLA 
KOLLEGOR OM  
TRANSPORTFRÅGOR

Telefon: 010 - 510 54 62

marten.johansson@akeri.se

Mårten Johansson 
Tekniskt ansvarig
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FAKTA ÅKERINÄRINGEN

AV DEN TRANSPORTERADE GODSMÄNGDEN I 
SVERIGE SVARAR LASTBILSTRAFIKEN FÖR MER 
ÄN TRE FJÄRDEDELAR. TRANSPORTER MED 
LASTBIL ÄR I HUVUDSAK KORTVÄGA, NÄSTAN 
80 % AV DET TOTALA TRAFIKARBETET SKER PÅ 
STRÄCKOR KORTARE ÄN 500 KILOMETER 

 (KÄLLA TRAFIKANALYS)
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HITTA
NÄRMASTE
CIRCLE K
I APPEN
Finns för både iPhone och 
Android i App Store och i 
Google Play.



Å Utbildning 
erbjuder ett brett 
utbildningsprogram 

speciellt framtaget för 
företagsledare och medar-
betare i åkerinäringen. Vid 
varje utbildningstillfälle 
får du dessutom möjlighe-
ter att knyta nya kontakter 
med personer i branschen. 
 Vi har bedrivit utbild-
ningsverksamhet som 
är specialanpassad för 
åkerinäringen sedan 1950. 
Därför vågar vi påstå att vi 
har en god erfarenhet och 
bred kompetens. 

EN INVESTERING  
FÖR FRAMTIDEN

Din personals utveckling 
är lika med ditt företags 
utveckling. Investerar du 
i utbildning stärker du 
konkurrenskraften och 
möjliggör nya framgångar 
och bättre lönsamhet. Vårt 

mål är att ständigt bidra 
till en positiv utveckling av 
åkerinäringen genom alla 
våra kursdeltagare. 
 Våra lärare är erfarna 
kursledare som har många 
års erfarenheter och 
spetskompetens inom sina 
respektive ämnen, och en 
gedigen kunskap om bran-
schen. För att möta olika 
behov arrangerar vi både 
öppna, företagsanpassade 
och skräddarsydda utbild-
ningar.

SÅ UTBILDNINGAR:

•  ADR 1.3 
 webbutbi ldning

•  Af färsmannaskap

•  Eget på väg  
 – lärarledd

• Eget på väg 
 – distansutbi ldning

•  YKB-for tbi ldning

•  Utvecklande  
    ledarskap

•  Transpor t ledar-
 utbi ldning

•  Transpor tekonomi

•  Kör- och vi lot ider

•  Kör- och vi lot ider 
 – distansutbi ldning

•  Cer t i f iering

•  Företagsanpassade  
 utbi ldningar

UTBILDNING

VÅRA UTBILDNINGAR 
STÄRKER DIN  
KONKURRENSKRAFT

Läs mer på: 
www.akeri.se/
utbildningar ››

www.akeri.se
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VI UTBILDAR  
BRANSCHEN

Telefon: 010 - 510 54 20

utbildning@akeri.se

Marcus Johansson, utbildningschef
Lena Finnhult, utbildningskoordinator
Malin Carlsson, utbildningskoordinator

S
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YKB-FORTBILDNING VISAR PÅ 
FÖRETAGETS ANSVARSTAGANDE

rån den 10 september 2016 krävs att 
du har ett yrkeskompetensbevis för 
att få köra godstransporter med 

tung lastbil. Motsvarande krav gäller för 
persontransporter med buss sedan den 
10 september 2015. Nu måste alltså även 
du som omfattas av ”hävdvunnen rätt” 
ha och medföra ditt yrkeskompetens-
bevis vid körning. Om du saknar ett 
yrkeskompetensbevis måste du gå en 
fortbildning. Sveriges Åkeriföretag 
erbjuder YKB-fortbildning på 35 tim-
mar i hela landet.
 
VAD ÄR YKB?
Att utföra persontransporter och 
godstransporter med buss och lastbil är 
ett ansvarsfullt arbete som ställer höga 
krav på kunskap och skicklighet. Därför 
infördes en lag som ska säkerställa 
att alla förare har den kompetens 
som är nödvändig för yrket. Lagen 
omfattar förare som utför gods- eller 
persontransporter med C, CE, D eller 
DE-fordon på väg. 
 Yrkeskompetensbeviset gäller i fem 
år. Därefter krävs att föraren går en åter-
kommande fortbildning för att förnya 
beviset. 

EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN
Att välja oss som utbildare ger dig 

många fördelar: vi har gedigen bransch-
kompetens, finns över hela landet och 
erbjuder bra kvalitet till konkurrens-
kraftiga priser. Vi hjälper dig också med 
åkeriets planering och registerhållning. 

NÅGRA TIPS PÅ VÄGEN!

• Planera in och boka era YKB-fortbildningar  
 i god tid. Då kan ni få fortbildning   
 på datum och ort som passar er.

• Med god planering kan verksamheten
  rulla på med minimala störningar   
 och ni undviker panikåtgärder. 

• Kör en delkurs per år så ligger ni i bra  
 fas. Vänta inte med den sista delkursen  
 för nära inpå att intyget går ut.

• Smart att boka företagsförlagd kurs   
 samma helg varje år. 

• Ni sprider era kostnader och   
 utbildningstillfällen. 

• Tänk också på att ni kan använda   
 YKB-fortbildningarna inom ramen   
 för kollektivavtalets krav på 40 timmars  
 utbildning inom en femårsperiod.

Läs mer på:
www.akeri.se/YKB ››

www.akeri.se

UTBILDNING/YKB
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Glöm inte att planera din YKB- 
fortbildning. Vi rekommenderar 
att du genomför en fortbildnings-
dag årligen.

  VI KAN BRANSCHEN! 
LÅT OSS FORTBILDA 
DIG OCH DINA 
KOLLEGOR I YKB

F



ransportledarrollen är en central 
och viktig funktion som utgör 
hjärtat i den dagliga verksam- 

heten.  Omvärldens utveckling går i  
en snabb takt framåt och transport- 
ledarens vardag likaså.
 Affärsmöjligheterna har sällan be-
tänketid vilket gör att kundbemötandet  
kräver bra relationer, en bra och hög 
servicenivå, förståelse för offert och 
avtalsprocess och ett väl fungerande 
teamwork med kollegorna. Att kunna 
se och ta tillvara på möjligheter är en 
förutsättning. Åkeriets lönsamhet kräver 
en bra logistisk planering och en god 
förståelse för transportekonomi för att 
säkerställa att du räknar rätt och tar rätt 
uppdrag.  

I vår utbildning för Transportledare har 
vi valt ut essensen av ämnen som rollen 
omfattar i vardagen: 

• Logistik

• Transportekonomi och lönsamhet

• Försäljning och kundrelationer

• Affärsjuridik

• Ledarskap 

TRANSPORTLEDNING – HJÄRTAT  
I ÅKERIETS VERKSAMHET

Läs mer på:
www.akeri.se/
transportledare ››

www.akeri.se

UTBILDNING/TRANSPORTLEDARE
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Vi ger dig stöd att ta ett steg framåt i utvecklingen 
av din roll som ledare. 

T

https://www.akeri.se/sv/utbildning-i-transportledning


keriföretagaren Jörgen Bert-
hold, 51 år, är gift och har 
tre barn. Han driver ett åkeri 

i Stora Levene med 20 lastbilar och 
35 anställda. Han har även ett jord-
bruk med 175 hektar växtodling samt 
spannmålsmottagning under hösten för 
Svenska Foder.

Hur länge har du själv varit åkare och 
hur ser din verksamhet ut?
- Jag började som åkare 1992, köpte då 
en spannmålsbil som var ansluten till 
LBC Lidköping. Det har sedan successivt 
växt och idag består min verksamhet av 
två delar – tio bulkbilar samt tio tipp- 
fjärrbilar. Vi kör dels direkt för några egna 
kunder, dels för några olika speditörer.

Varför tycker du som åkare att man skall 
gå med i branschorganisationen 
Sveriges Åkeriföretag?
- Att driva åkeri med alla krångliga 
regelverk är en jätteutmaning. För alla 
som driver åkeri, i synnerhet mindre 
och nystartade som inte har möjlighe-
ten till en egen administration, tror jag 
Åkeriföreningen har en stor funktion att 
fylla. Som att lobba för förenklingar, 
informera, utbilda åkeriföretagen. Även 
bistå med kompetens inom juridik 
etcetera.

Vad ser du som 
utmaning med 
att driva åkeri?
- Utmaningen
är att klara av 
att följa onödiga 
regelverk som 
beslutas. Detta 
är ett större 
problem än 
förarbristen. 
Snart klarar man inte av att utföra ett 
hederligt arbete utan att man gör någon 
överträdelse.

Vad är det bästa med att driva åkeri?
- Det bästa med att driva åkeri är för 
min del föränderligheten, det blir sällan 
långtråkigt, ständigt nya utmaningar 
med kort varsel.
 

är kan du läsa om vad två av våra 
medlemsföretag tycker om med-
lemskapet, vilka utmaningar de 

har och vad de tycker är det bästa med att 
vara företagsledare inom åkeribranschen.
 Åkeriföretagaren Ingemar Joby, 55 år, 
är gift och har tre barn. Han äger och 
driver ett åkeri i Hova med 30 anställda 
och 15 fordon.

Hur länge har du själv varit åkare? 
- I 30 år.

Kan du beskriva din verksamhet? 
- Jag, min fru och äldsta sonen driver 
åkeriet Joby Hova AB med egna och 
inlejda lastbilar, vi omsätter cirka 100 
miljoner kronor per år på i huvudsak 
Norgetransporter. 

 Varför tycker du som åkare att man skall 
gå med i branschorganisationen 
Sveriges Åkeriföretag? 
- Det är den enda vägen vi har för att 
kunna förändra och påverka beslutsfat-
tarna. Det är oerhört viktigt att vi får 
våra röster hörda från åkarsidan. Politi-

kerna får en helt skev bild om de endast 
får lyssna på lobbyisterna från industrin.

 Vad ser du som utmaning med att  
driva åkeri? 
- Chaufförsbristen blir allt mer markant 
för de flesta. Den osunda konkurrensen 
från östländerna som håller nere mark-
nadspriserna på transporter är en stor 
utmaning för hela branschen. 

 Vad är det bästa med att driva åkeri? 
- Pulsen, snabba ryck, det blir aldrig 
långtråkigt i den här branschen. När 
man kan landa en riktig logistikrebus  
åt en nöjd kund.

MEDLEMSFÖRETAG BERÄTTAR

FÖRDELAR MED MEDLEMSKAPET  
I  SVERIGES ÅKERIFÖRETAG

Vill du också bli medlem eller tipsa 
någon annan att läsa mer om oss? 
Gå in på: www.akeri.se/blimedlem ››

www.akeri.se
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H

Ingemar Joby,
Hova.

Å

Jörgen Berthold, Stora Levene



veriges Åkeriföretag    
driver transport- och 
samhällspolitiska 

frågor för att stärka åkeri-
näringens konkurrens-
kraft. Vi förbättrar också 
förutsättningarna att driva 
åkeriföretag. 
 Med cirka 6 000 åkeri-
företag i en bransch som 
omsätter över 160 miljar-
der kronor och motsvarar 
cirka 4 procent av BNP 
har vi stora möjligheter att 
påverka.

SUND OCH LÖNSAM 
UTVECKLING
Genom opinionsbildning 
och lobbying agerar vi för 
att konkurrens ska ske på 
lika villkor nationellt och 
internationellt, att regel-
verk utformas på ett bra 
sätt för branschen och att 
beslutsfattare har aktuell 
kunskap om åkerinäringen. 
På det viset driver vi på för 
bättre förutsättningar och 
villkor för medlemsföretag 
såväl som hela den svenska 
åkerinäringen.

LOKALT, REGIONALT, 
NATIONELLT OCH PÅ 
EU-NIVÅ
Beslut som rör åkerinä-
ringens villkor fattas idag 
på många nivåer. Åtta av 
tio beslut kommer från 
EU i form av direktiv som 
sedan anpassas till svenska 
förutsättningar och blir 
förordningar och lagar. 
Sveriges Åkeriföretag är 
med och påverkar besluts-
processen hela vägen. 
 Vår målgrupp är politiker 
och beslutsfattare på alla 
nivåer; lokalt, regionalt, 
nationellt och på EU-nivå. 
Våra medarbetare är örat mot 
marken och länken mellan 
dig och organisationen. Vi 
samarbetar också med 
myndigheter och organisa-
tioner för att driva åkeri-
företagens frågor framåt, 
vilket vi gör framgångsrikt!

FRÅGOR VI DRIVER:

• Lönsam bransch

• Schyssta vi l lkor

• Attraktiv bransch

• Hållbar bransch

• Ef fekt iva 
 transpor ter

• Trafiksäkerhet

• Myndighets-
 samordning

• Infrastruktur

OPINIONSBILDNING

Telefon: 010-510 54 61

ulric.langberg@akeri.se

Ulric Långberg

Branschchef

Läs mer på: 
www.akeri.se/politik- 
och-paverkan ››

www.akeri.se
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 GEMENSAMT KAN 
VI PÅVERKA POLITISKA 
FRÅGOR SOM BERÖR 
OSS ALLA

S
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INNEHÅLL
SVENSK 
ÅKERITIDNING

• Senaste 
 branschnyheterna

•  Regionala nyheter

•  Företagsrepor tage

•  Lagförändringar

•  Ny teknik och  
 innovationer

•  Nyhetsbrev

•  Tester och 
 recensioner

•  Nostalgi
 

edan starten för mer 
än hundra år sedan 
– 1918 – är Svensk 

Åkeritidning åkarnas 
viktigaste källa till nyheter 
och fördjupning. Med 
magasintidningen Svensk 
Åkeritidning, nyhetssajten 
akeritidning.se och det 
epostbaserade veckobrevet 
håller du dig uppdaterad 
dels kring allt som händer 
inom Sveriges Åkeriföre-
tag – såväl centralt som 
regionalt –  dels kring 
viktiga branschnyheter, 
innovativa transportlös-
ningar, fordonsteknik och 
företagsreportage om åke-
ribranschens föredömen.

TIPSA OSS GÄRNA!
Svensk Åkeritidning tar 
tacksamt emot tips på vad 

som händer i branschen. 
Du hittar kontaktuppgifter 
till redaktionen på 
www.akeritidning.se.

UPPDATERAT  
NYHETSBREV
En nyhet är att det
e-postbaserade nyhets-
brevet för Svensk Åkeri-
tidning nu innehåller en 
blandning av de aktuella 
affärs- och transportnyhe-
terna samt aktuella hän-
delser och nyheter inom 
Sveriges Åkeriföretag.  
Nyhetsbrevet kommer ut 
varje vecka.

SVENSK ÅKERITIDNING

Läs mer på: 
www.akeritidning.se ››

www.akeri.se

HÅLL DIG UPPDATERAD 
OM BRANSCHENS 
AFFÄRER

S
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S V E N S K  Å K E R I T I D N I N G  8 / 2 0 1 8  1
TRÄFFPUNKT FÖR 
LASTBILSCENTRALER
Chefer samlades på LBC-dagen

Sid 40

HEDIN KRAFTSAMLAR 
PÅ USA-FORDON
Ny pickup från Dodge

Sid 50

BRANSCHMÖTE 
FÖR MILJÖÅKERIER
Rapport från Renhållarträffen

Sid 20

N R
20191

SCANIA LÄTTDUMPER 
PROVKÖRD
Lättviktare för tunga lass

Sid 57

FAIR TRANSPORT 
VIDAREUTVECKLAS:
Ansvarstagande åkerier tydliggörs

Sid 14

PRISREGN ÖVER 
TRANSPORTBRANSCHEN:
Åkeriföretagare hyllas på näringslivsgalor

Sid 22 + 24 + 54

KAMPEN MOT 
TULLBROTTSLIGHET:
Åkeriföretagen och 

Tullverket i nytt samarbete

Sid 44

STOPP FÖR 
LÖNEDUMPNING 

PÅ VÄG
EU:s transportministrar enades i Bryssel

Sid 6



ia olika event, mäss-
sor och konferenser, 
både de vi arrang-

erar själva och de vi deltar 
i tillsammans med andra, 
vill vi öka mervärdet av 
medlemskapet för våra 
medlemsföretag.  Syftet är 
också att sprida kunskap och 
informera om åkerinäring-
ens betydelse för samhället.
 En del evenemang 
arrangerar vi årligen, till 
exempel Renhållarträffen 
och LBC-dagen. Elmia 
lastbil är vårt största en-
gagemang och arrangeras 
vartannat år. 
 Dessutom arrangerar vi 
en hel del regionala aktivi-
teter och medlemsmöten 
runt om i landet. Håll 
utkik på vår hemsida.

ALMEDALSVECKAN
Under de senaste åren
har Sveriges Åkeriföretag 
satsat allt mer på viktiga 
bransch- och opinions-

frågor. Under Almedals-
veckan finns vi på plats för 
att föra fram våra åsikter 
gentemot politiker, besluts-
fattare och allmänhet.

TEMAKONFERENSER
Utöver våra återkom-
mande event arrangerar vi 
en hel del konferenser med 
olika teman, exempelvis 
anläggning, skog, tank och  
bulk samt transportsäkerhet.  

V    

NÅGRA AV VÅRA  
EVENT UNDER ÅRET:

•  Elmia lastbi l

•  Almedalsveckan

•  Mit t iamässan

•  LBC-dagen

•  Företagsledarkonferens 

•  Mässkryssningar

•  Renhål lar träf fen

•  Tanktranspor tdagen

• Transpor tpoli t isk  
 debatt

•  Rastplatskonferens

•  Transpor tkonferenser

•  Konferens 
 Ef fekt iva Transpor ter

•  Regionala och 
 centrala årsmöten

EVENT

BRETT UTBUD AV EVENT 
UNDER ÅRET

38 39

Läs mer på: 
www.akeri.se/event ››

www.akeri.se



veriges Åkeri-
företag har ett antal 
nätverk som våra 

medlemmar kan delta i. 
Nätverken är till för att 
ta vara på kunskaper och 
synpunkter, utbyta idéer 
och erfarenheter och sä-
kerställa våra medlemmars 
möjligheter att påverka sin 
egen och hela branschens 
utveckling. 
 Som medlem kan du 
engagera dig genom att 
delta i konferenser eller 
vara med och driva frågor 
som intresserar dig. 

NÄTVERKEN SPELAR ROLL
Nätverken är rådgivande 
till både styrelse och led-
ning och har även en funk-
tion som remissorgan 
till Sveriges Åkeriföretag. 
I varje nätverk finns en 
ansvarig person på Sveri-
ges Åkeriföretags kontor, 
en referensgrupp.

S

VÅRA NÄTVERK

• Bygg- och anlägg- 
   ningstranspor ter 

•  Dispenstranspor ter  
 och vägtranspor t- 
 ledning 

• Kol legahjälpen 

• Lantbruks-
   transpor ter 

• Mil jötranspor ter 

• Skogslogist ik

• Tank och bulk 

• Åkerihistoriska

• Fjärr transpor ter

• Framtida transpor ter

NÄTVERK

Läs mer på: 
www.akeri.se/
natverk ››

www.akeri.se

VI  LYSSNAR PÅ VÅRA 
MEDLEMMAR

41

NÄTVERKEN SOM  
PÅVERKAR DIG OCH 
HELA BRANSCHEN

Telefon: 010 - 510 54 61

ulric.langberg@akeri.se

Ulric Långberg
Branschchef
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akten över 
godstranspor-
terna ligger till 

stor del hos de företag 
och organisationer som 
köper transporttjänster. 
Det är transportköparna 
som bestämmer vad de vill 
betala och när godset ska 
vara framme. Det är inte 
särskilt hållbart varken vad 
gäller säkerhet, miljö, soci-
alt ansvar eller ekonomi.
 Men vi transportsäljare 
och åkerier kan dra vårt 
strå till stacken genom att 
föregå med gott exempel 
och visa vad vi gör för att 
ta ansvar, köra trafiksäkert 
och tänka klimatsmart. På 
det viset påverkar vi inte 
bara transportköparna att 
ta bättre beslut, utan även 
de som ställer krav på dem 
i sin tur; slutkunderna.
 Därför tar vi nu ytterli-
gare ett steg vad gäller Fair 
Transport – det ställnings-
tagande som lanserades 
2014. 

Vi ska bli ännu bättre på 
att förklara att den totala 
transportkostnaden är mer 
än bara priset på själva 
leveransen. Att det handlar 
om att erbjuda schyssta 
arbetsvillkor för dem som 
kör, att följa lagar och 
regler för trafiksäkerhet 
och att ständigt förbättra 
energieffektiviteten i våra 
transporter. Vi ska dess-
utom redovisa vårt håll-
barhetsarbete och förklara 
att hållbara transporter 
också ställer krav på en 
hållbar affär. Vi går nu från 
ett ställningstagande till ett 
konkret åtagande
 Så utvecklar vi vår egen 
bransch och går en ljusare 
och mer hållbar framtid 
till mötes.

 

M

FAIR TRANSPORT LYFTS 
NU TILL NÄSTA NIVÅ

FAIR TRANSPORT

Läs mer på: 
www.akeri.se/
fairtransport ››

www.akeri.se
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Vi tar ansvar

Vi kör kl imatsmar t

Vi kör trafiksäker t

DET ÄR DET HÄR

DET HANDLAR OM

DET HAR LÄNGE 
PRATATS OM HUR EN 
VARA PRODUCERAS.  
NU ÄR DET DAGS 
ATT PRATA OM
BESTÄLLARANSVAR.

https://www.akeri.se/sv/fair-transport


tora krav ställs på dig 
som driver åkeri, inte 
minst i att vara påläst 

i möten med kunder och 
marknad. Vi vill att du ska 
få kunskap att fatta beslut 
som leder till en mer till-
fredsställande lönsamhet.
 Ekonomisk uppföljning 
är konsten att veta hur lön-
samheten ser ut i verksam-
heter. Vi har metoder och 
hjälpmedel för att beräkna 
kostnader och metodiskt 
följa lönsamheten i en-
skilda affärer.
 Index och DMT är en 
annan oumbärlig kunskap 
i arbetet med lönsamhet. 
Med index får åkeriet möj-
lighet att ingå affärsavtal 
med lång varaktighet sam-
tidigt som man löpande 
kompenseras för ändrade 
kostnader.

RÅD OCH HJÄLP
Sveriges Åkeriföretag 
erbjuder medlemmar råd 
och hjälp inom transport-
ekonomi och index. Vi har 

utvecklat program som 
underlättar arbetet att göra 
ekonomiska beräkningar. 
Vi håller också kurser i 
transportekonomi och 
index.

SÅ INDEX EXCEL
Vårt program SÅ Index 
Excel ger dig tillgång till 
bland annat lastbilsindex, 
avfallsindex och att kunna 
se indextal för alla serier 
inklusive kostnadsslag.

SÅ WEBBKALKYL
SÅ Webbkalkyl är ett 
hjälpmedel för kalkylering 
och kostnadsberäkning.

S

VÅRA VERKTYG 
OCH PROGRAM:

• SÅ Index Excel

• SÅ Webbkalkyl

TRANSPORTEKONOMI

Läs mer på: 
www.akeri.se/
transportekonomi ››

www.akeri.se
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”ATT HA KOLL PÅ 
EKONOMIN ÄR EN 
FÖRUTSÄTTNING FÖR 
ETT FRAMGÅNGSRIKT 
ÅKERI”

LÖNSAMHET KRÄVER 
KUNSKAP

https://www.akeri.se/sv/transportekonomi


verige har sedan den 1 januari 
2018 en klimatlag, som förplik-
tar att samhället når netto noll 

utsläpp år 2045. För inrikes transporter 
finns ett särskilt mål om 70 % lägre 
utsläpp år 2030 jämfört med år 2010. 
Sveriges Åkeriföretag bedömer att ett 
åkeriföretag för att stärka sin konkur-
renskraft kommer att behöva arbeta 
aktivt med att minska sina utsläpp. 
De företag som inte redan nu utfors-
kar möjligheterna i ny teknik och nya 
drivmedel kan komma att hamna på 
efterkälken.

Offentlig sektor går starkt ut och ställer 
tydliga krav på såväl transporter med 
lägre utsläpp som helt klimatneutrala 
transporter. Inom en snar framtid kom-
mer detta att vara norm: även slutkon-
sumenten kommer att vilja se klimat-
smarta transporter, för vi kan inte vänta 
med samhällets omställning. 
 
Klimatförändringarna sker nu. Förutom 
allt människor gör i sin vardag för att 
bidra, kommer konsumtionsvalen också 

att behöva förändras. Som branschorga-
nisation vill vi stötta våra medlemmar 
i att identifiera vilka som är möjliga 
vägar framåt men också arbeta med att 
skapa rätt förutsättningar för att bedriva 
lönsamma och sunda åkeriföretag på 
den svenska marknaden. Rätt politiska 
beslut är en förutsättning och därför 
behövs åkerinäringens färdplan till det 
fossilfria Sverige.
 

S

OMSTÄLLNINGEN TILL ETT  
KLIMATSMART SAMHÄLLE

KLIMAT OCH HÅLLBARHET
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SÅ Sjukvårdsförsäkring är en trygg förmån för dig som är medlem i SÅ. 
En försäkring som gör skillnad! Att slippa stå i vårdkö för specialistvård 
eller operation är en av fördelarna som hjälper dig hålla det ofta höga 
priset för långa sjukskrivningar nere. Och med vår nya app är vården du 
behöver alltid nära:

4  Ett stort nätverk privata vårdgivare som är noga utvalda och  
kvalitetssäkrade.

4  Medicinsk rådgivning dygnet runt, veckans alla dagar per telefon.

4  Kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar, och tid till  
operation inom 14 arbetsdagar.

Ring oss på 0771-111 720 så berättar vi mer om din medlemsförmån. 
Du kan också läsa mer på trygghansa.se/sa.

I SAMARBETE MED

Kan en app  
minska besvärliga och dyra  
långtidssjukskrivningar?

Japp – om den är kopplad till SÅ Sjukvårdsförsäkring 
som ger dig snabb specialistvård när du behöver den!

Nyhet!

 F
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 ”DEN FOSSILA ANDELEN I SVENSKA 
INRIKES TRANSPORTER HAR TACK 
VARE FÖRNYBARA DRIVMEDEL I 
VÄGTRANSPORTERNA MINSKAT 
FRÅN 93,4 PROCENT ÅR 2009  
TILL 81,1 PROCENT ÅR 2016” 

(KÄLLA: ENERGIMYNDIGHETEN) 

Läs mer på: 
www.akeri.se/klimat-och-miljo ››

www.akeri.se



SÅ KLIMAT CALC – SÅ 
KAN DU REDOVISA DITT 
ÅKERIS KLIMATPÅVERKAN

Å Klimat Calc är ett 
webbaserat program 
som ger dig tillgång 

till en stor drivmedels-
databas. Äntligen kan 
alla åkerier redovisa sina 
klimatpåverkande gaser 
(CO2ekv) och hur stor 
andel som är fossilfritt 
(förnybart) drivmedel. 
SÅ Klimat Calc fokuse-
rar även på reduktion av 
CO2ekv vilket visar på hur 
mycket man faktiskt redu-
cerar sina koldioxidutsläpp 
och inte bara hur stor 
andel som är förnybar. 

Du behöver inte vara miljö-
expert för att använda 
verktyget utan fortsätt vara 
expert på ditt område så 
hjälper SÅ Klimat Calc dig 
med klimatredovisningen. 

De rapporter du enkelt 
skapar i verktyget kan delas 
med andra användare, ex-
empelvis din kund. På ett 
enkelt sätt kan transport-
köparen sammanställa ett 
valfritt antal rapporter till 
en sammanställd rapport i 
Premium versionen.

SÅ Klimat Calc finns även 
som app. Appen under-
lättar registrering av alla 
tankningar.

S

Läs mer på: 
www.akeri.se/
sa-klimatcalc ››

www.akeri.se

VÅRA VERKTYG 
OCH PROGRAM:

• SÅ Klimat Calc

KLIMATREDOVISNING
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FAKTA ÅKERINÄRINGEN

UNDER 2017 GENOMFÖRDES KNAPPT 
42 MILJONER GODSTRANSPORTER AV 
SVENSKREGISTRERADE TUNGA LAST-
BILAR, VARAV 99 % VAR INRIKESTRAFIK.

83 % AV INRIKES TRANSPORTER GENOM-
FÖRDES I YRKESMÄSSIG TRAFIK, RESTEN 
I FIRMABILSTRAFIK.
(KÄLLA: TRAFIKANALYS) 

NU 
SOM 
APP

https://www.akeri.se/sv/sa-klimatcalc
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VI STÖDJER DIG OM 
OLYCKAN ÄR FRAMME

ollegahjälpen är ett 
nätverk av åkerifö-
retagare och förare 

som hjälper lastbilsförare 
som har varit inblandade i 
en trafikolycka eller utsatta 
för ett rån att bearbeta sina 
upplevelser. Kollegahjälpen 
drivs av Sveriges Åkeri-
företag och TYA i samar-
bete med Volvo, Scania och 
Länsförsäkringar.

Lastbilsföraren kan anting-
en själv eller via anhörig, 
arbetskamrat eller arbets-
givare ringa SOS Alarm på 
telefon 020-59 60 00. SOS 
Alarm kontaktar då den 
Kollegahjälpare som finns 
närmast. Därefter kom-
mer Kollegahjälparen och 
lastbilsföraren överens om 
formen för vidare stöd. 
Kollegahjälparen har 

genomgått en särskild 
utbildning för att förstå 
chockreaktioner och lärt 
sig samtalstekniker som 
årligen uppdateras. De vet 
vad det innebär att arbeta 
på vägen och många av 
dem har egna erfarenheter 
av trafikolyckor eller av rån 
och överfall. Deras uppgift 
är att vara medmänniska 
och ha förmågan att lyssna. 

Du kan även kontakta 
Kollegahjälpen för hän-
delser som inträffat längre 
tillbaka. Det är aldrig för 
sent att få hjälp!

KOLLEGAHJÄLPEN
020-59 60 00

Telefon: 010 - 510 54 15
goran.danielsson@akeri.se

Göran Danielsson
Branschföreträdare

KOLLEGAHJÄLPEN

Försäkringar för
 livets alla faser 

Trygghet för dig och de dina börjar med en bra försäkring. Den begränsar de svåra 
ekonomiska följder som en långvarig sjukdom, olycksfall eller nedsatt arbetsförmåga 
kan innebära. Med rätt försäkringar kan du vara trygg. Och visst behövs det för att 
leva livet fullt ut?

Du som är medlem i Sveriges Åkeriföretag, eller anställd hos en medlem,  
har tillgång till flera av Bliwas prisvärda försäkringar genom livets alla faser.

Vill du veta mer om våra försäkringar får du gärna ringa på  
08-696 22 80 eller gå in på bliwa.se/akeri.

K

• Stöd vid kris 
 och olyckor

• Prata med en  
 kol lega och  
 medmänniska

• Ta emot hjälp om  
 olyckan har hänt

• Du är inte ensam
 Ring 020-59 60 00

Läs mer och ta gärna kontakt 
med oss på:www.akeri.se/
kollegahjalpen ››

www.akeri.se

Du är inte ensam:Ring 020-59 60 00

https://www.akeri.se/kollegahjalpen
https://www.bliwa.se/akeri


EXPERTRÅD
Som medlem får du tillgång till expertis i 
frågor om fordon och teknik, internationella 
transporter, juridik och mycket mer. 

FÖRMÅNLIGA AVTAL
Vi erbjuder bra förmånsavtal på en mängd 
produkter och tjänster. Tanken är att alla 
medlemsföretag ska kunna spara in hela eller 
en stor del av medlemsavgiften, varje år. 

SENASTE NYTT
Du får 10 nummer om året av Svensk Åke-
ritidning, med fokus på åkerinäringen både 
regionalt och nationellt. Via webben får du 
dagsfärska nyheter om hela åkerinäringen. 

ÅKERIHANDBOK
Åkerihandboken är åkerinäringens eget upp-
slagsverk och innehåller det mesta av de la-
gar, regler och bestämmelser som omgärdar 
åkeriverksamheten. Åkerihandboken hittar du 
även på webben.

SPECIALTJÄNSTER
Som medlem får du tillgång till ett antal tjäns-
ter, till exempel Transportekonomi. Här hittar 
du information om både drivmedelstillägg 
och kostnadsutveckling.

ETT NÄTVERK AV KUNSKAP
Som medlem får du ett brett nätverk av 
kompetenta branschkollegor, via Sveriges 
Åkeriföretags kunniga medarbetare och alla 
våra nätverk.

OPINIONSBILDNING
Vi för fram våra medlemmars uppfattning om 
infrastruktur, konkurrensneutralitet och tra-
fiksäkerhet. Och diskuterar kilometerskatten, 

klimatfrågan och annat som berör svenska 
åkerier.

CERTIFIERING
Branschen har många certifierade företag 
inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet och trafik-
säkerhet. Vi kan erbjuda certifiering med 
revisorer som kan branschen.

KOMPETENSUTVECKLING
Vi ger dig tillgång till ett brett utbud av kom-
petensutvecklingsprogram speciellt framtagna 
för åkeriföretagare.

AKTIVITETER
Du är välkommen att delta i de evenemang 
och seminarium vi arrangerar för alla våra 
medlemsföretag.

WWW.AKERI.SE
På akeri.se kan du som medlem logga in 
och få tillgång till medlemsspecifik informa-
tion. Välj Logga in och använd ditt kund-/
medlemsnummer. Om du saknar inloggnings-
uppgifter, skicka ett mail till info@akeri.se så 
fixar vi det.

MEDLEMSKAPET

FÖR DIG SOM INTE 
REDAN VISSTE ALLT; 
DET HÄR FÅR DU SOM 
MEDLEM

Läs mer om värdet av 
medlemskapet på:
www.akeri.se/blimedlem ››

www.akeri.se
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MEDLEMSKAPET

Sveriges Åkeriföretag bevakar åkerinäringens intressen, vår 
omvärlds utveckling och stödjer våra medlemmars behov av 
företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vårt mål  
är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen 
mer synlig och höja branschens anseende.



veriges Åkeriföretag är EN organi-
sation indelad i tolv regioner med 
ett huvudkontor  i Stockholm. 

Tillsammans är vi ett 40-tal kunniga 
medarbetare över hela landet som bland 
annat arbetar med medlemsservice, 
politisk påverkan, juridisk rådgivning 
och utbildning.
    Vi  har till uppgift att dels företräda 
åkeribranschen i sin helhet och dels att 
stödja varje enskild medlems strävan-
den att bli en lönsammare företagare. 
Tillsammans med medlemmarna 
delar vi den gemensamma visionen för 
Sveriges Åkeriföretag om stolta och 
lönsamma åkeriföretag på en sund och 
attraktiv marknad.

REGIONALA KONTOR ÄR  
FUNKTIONEN MEDLEMSSERVICE
Regionkontoren hjälper dig som med-
lem i frågor som rör teknik, ekonomi, 
juridik, försäkringar, omvärldsbevak-
ning och utbildning. Ute i regionerna 
erbjuds medlemsträffar, seminarier, 
konferenser och medlemsresor. Delta 
gärna för kompetensutveckling och 

nätverkande.
 För att bevaka dina intressen driver 
och medverkar regionkontoren i regio-
nala transport- och samhällspolitiska 
frågor. 
 Då förutsättningarna för att driva 
åkeriföretag varierar i olika delar av 
landet, varierar också det regionala 
opinionsarbetet.

På vår hemsida kan du ta del av aktuella 
händelser och aktiviteter runt om i hela 
landet, anmäla dig till utbildningar nära 
dig och läsa på om våra förmåner speci-
ellt framtagna för våra medlemsföretag.

REGIONALA KONTOR

1. NORR

2. MITT

3. GÄVLEBORG

4. VÄRMLAND

5. ABC

6. ÖST

7. GOTLAND  

8. SKARABORG

9. VÄSTRA GÖTALAND

10. SMÅLAND/ÖLAND

11. HALLAND 

12. SYD

VI HAR KUNSKAP ÖVER HELA 
LANDET

Läs mer om oss på:
www.akeri.se ››

www.akeri.se
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KUNSKAP ÖVER 
HELA LANDET

S



MEDARBETARE
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Eva-Lena Ljungdahl
eva-lena.ljungdahl@akeri.se
010 - 510 54 52

Inga-May Blom
inga-may.blom@akeri.se
010 - 510 54 54

EKONOMI OCH HR

REGIONCHEFER

Ingemar Resare
ingemar.resare@akeri.se
010 - 510 54 03

Patrick Magnusson
patrick.magnusson@akeri.se
010 - 510 54 13

Thomas Broström
thomas.brostrom@akeri.se
010 - 510 54 12

Thomas Hammarström
thomas.hammarstrom@akeri.se
010 - 510 54 05

Torbjörn Heierson
torbjorn.heierson@akeri.se
010 - 510 54 01

Liane Ask
liane.ask@akeri.se
010 - 510 54 07

VD

Rickard Gegö
rickard.gego@akeri.se
010 - 510 54 60

Carina Ahlfeldt
carina.ahlfeldt@akeri.se
010 - 510 54 16

Michael Bredberg
michael.bredberg@akeri.se
010 - 510 54 51

VICE VD

Ulric Långberg
ulric.langberg@akeri.se
010 - 510 54 61

Mårten Johansson
marten.johansson@akeri.se
010 - 510 54 62

BRANSCH OCH KOMMUNIKATION

John Woxström
john.woxstrom@akeri.se
010 - 510 54 63

Tove Winiger
tove.winiger@akeri.se
010 510 54 43

Malin Carlsson
malin.carlsson@akeri.se
010 - 510 54 42

Anders Karlsson
anders.karlsson@akeri.se
010 - 510 54 44

Ett antal medarbetare delar sin tjänst mellan flera funktioner. Ett antal medarbetare delar sin tjänst mellan flera funktioner. 

KONTAKTKONTAKT

Charlotta Nilsson 
charlotta.nilsson@akeri.se 
010 - 510 54 16
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KONTAKT

JURIDIK OCH ANALYS

Fredrik Engström 
fredrik.engstrom@akeri.se 
010 - 510 54 32

Fredrik Schroeder
fredrik.schroeder@akeri.se
010 - 510 54 34

Petra Åhlström
petra.ahlstrom@akeri.se
010 - 510 54 31

Anders Falk
anders.falk@akeri.se
010 - 510 54 36

UTBILDNING

Tim Olsson
tim.olsson@akeri.se 
010 - 510 54 33

Lena Finnhult
lena.finnhult@akeri.se
010 - 510 54 22

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@akeri.se
010 - 510 54 37

FÖRSÄLJNING OCH FÖRMÅNER

Lena Damstedt 
lena.damstedt@akeri.se 
010 - 510 54 55

Marie Mörsin
marie.morsin@akeri.se
010 - 510 54 56

Ett antal medarbetare delar sin tjänst mellan flera funktioner. Ett antal medarbetare delar sin tjänst mellan flera funktioner. 

Peter Svensson
peter.svensson@akeri.se
010 - 510 54 08

Birgitta Härle
birgitta.harle@akeri.se
010 - 510 54 18

MEDLEMSSERVICE

Annika Peterson
annika.peterson@akeri.se
010 - 510 54 11 

Göran Danielsson 
goran.danielsson@akeri.se 
010 - 510 54 15

Joachim Wiberg
joachim.wiberg@akeri.se
010 - 510 54 02

Arne Strandänger
arne.strandanger@akeri.se
010 - 510 54 19 

Johan Nordenström
johan.nordenstrom@akeri.se
010 - 510 54 25

Marcus Johansson
marcus.johansson@akeri.se
010 - 510 54 23

KONTAKT

Johan Lundmark
johan.lundmark@akeri.se  
010-510 54 17

Lars Runesson
lars.runesson@akeri.se
010 - 510 54 24



KONTAKT

Lena Sellin
lena.sellin@akeri.se
010 - 510 54 38
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KONTAKT
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Margareta Holmström
margareta.holmstrom@akeri.se 
010 - 510 54 14

Pelle Joelsson
pelle.joelsson@akeri.se
010 - 510 54 09

MEDLEMSSERVICE

STYRELSE

Mikael Nilsson, Malmö
Ordförande
mikael@sslog.se
070-883 85 20

Marie H Landegren, Korsberga
marie@hagens-akeri.com
070-522 04 04

Ingrid Skoog Bengtsson,
Ängelholm
ingrid@skoogsakeri.se
0431-44 38 03

SUPPLEANTER

Andreas Lindström, Luleå
andreas@lindstromstrp.se
070-33 33 327

David Östman, Östersund
david@villes.nu
070-663 67 20

Mike Dahl, Kungsbacka
mike@blondie.se
070-347 01 90

Marika Hansson, Ockelbo
marika@hansson.se
070-433 33 88

Per Göransson, Gustavsberg
Vice ordförande
per@miljovision.se
070-349 26 30

Fredrik Jansson, Uppsala
bjorkbacken.ramsta@telia.com
070-160 93 03 och 070-340 30 70

Ett antal medarbetare delar sin tjänst mellan flera funktioner. 

Jacob Hartman Andersson 
jacob.hartman@akeri.se 
010 - 510 54 04

Elena Sellin
lena.sellin@akeri.se
010-510 54 38

KONTAKT
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Kvalitetscertifikat  ......................................  19

Kör- och vilotider ...................................... 13

Lagar och författningar  .............................   12

Logga in  ..................................................   53

Livförsäkring  ............................................   16

Medlemsförmåner  ....................................   14-17 

Medlemskapet.. .........................................   52-53

Medlemsföretag berättar  ...........................   32-33

Miljöcertifikat  ...........................................  19

Nyheter  ...................................................  37

Nätverk  ....................................................  41

Olycksfallsförsäkring  ................................  16

Opinionsbildning  .....................................  35

Regionala kontor  ......................................  54-55

Sjukkapital ................................................ 16

Sjukförsäkring  ..........................................  16

Sjukvårdsförsäkring  ..................................  16

Styrelse  ...................................................  61

Svensk Åkeritidning  ..................................  37

SÅ Analys  ...............................................  13

SÅ Index  .................................................  45

SÅ Juridik Direkt  ......................................  11

SÅ Juridiks podcast  .................................. 11

SÅ Klimat Calc .......................................... 49

SÅ Lagnytt  ...............................................  12

SÅ Sparman  ............................................  15-17

SÅ Webbkalkyl ......................................... 45

Tekniska sakfrågor ....................................  23

Trafiksäkerhetscertifikat  .............................  19

Transportekonomi  .....................................  45

Transportledarutbildning  ...........................  30

Ungdomspaket .......................................... 16

Utbildningar  ............................................  27-30

YKB-fortbildning  .......................................  29

Åkarnas gruppförsäkring  ..........................  16

Åkerihandboken  ......................................   21 
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NU GÅR VI FRÅN ETT 
STÄLLNINGSTAGANDE 
TILL  ETT ÅTAGANDE. 
FÖLJ MED I UTVECKLIGEN 
MOT ALLT HÅLLBARARE
TRANSPORTER. HÅLL DIG 
UPPDATERAD OM DEN 
STORA FÖRNYELSEN 
AV FAIR TRANSPORT:

WWW.AKERI.SE/FAIRTRANSPORT  

FAIR TRANSPORT

https://www.akeri.se/fair-transport


SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
Kungsgatan 33
Box 7248
103 89 Stockholm

Tfn: 010 - 510 54 00
E-mail: info@akeri.se

 
 
 
 
 
 
 

älkommen till Medlemsnyttan, en navigation till 
Sveriges Åkeriföretag och akeri.se.
Här har vi samlat en liten del av all den infor-

mation som finns på vår webbplats: om vår juridiska 
rådgivning, om våra utbildningar och aktiviteter, med-
lemsservice, opinionsbildningsfrågor, transportekonomi 
och mycket mer. Medlemsnyttan innehåller allt sådant 
som du kan ha nytta av som medlem i åkerinäringens 
branschorganisation. Därav namnet.

 Till dig som inte är medlem men fått Medlemsnyt-
tan ändå: Välkommen till Sveriges Åkeriföretag. Som 
medlem blir du en del av en stark branschorganisation 
som medverkar till att förbättra förutsättningarna och 
villkoren för hela den svenska åkerinäringen. 
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