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. TvãiletenskapHgrt lnit¡ativ.
Lunds tekniska hö9skola,

,. Göteborgs unive rsitet
''och Viktoria Swedish ICT

driver"tillsammans ett
tùã rvetenskapti gt i nitia-
tiv kring håltbara gods-

ning och bätte konfroller
har många äldre utländska
lastbilar blivit registerade
i Sverige, men de körs fort-
farande av utländska chauf-
ftirer som bor i Sverige.

Ett exempel: en make
donsk chauffir som kör en

.¡vensk lastbil, bor i sin last-
bil och har varit större
delen av de senaste sju åren
i Sverige. Detta väcker juri-
diska frågeställningar. Ar
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HENRII( STERNBERG M.FL.
Lastbilschaufförer på svenska vägar btir systematiskt utnyttjade - nu skriver tre forskare och jurister

på Metro Debatt om "transporternas svarta håt".
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GE LASTB LSCHAUFFÖRER

Om vi kan anlita ett åkeri
som har âldre lastbilar som
sþper ut sju gånger så
mycket partiklar som nya,
med en chauftir som tjänar
205 euro i månaden (vanlig
lön bland chauftrer i en
del nya EU-medlemsstater)
och som ba¡a für se sin
familj i sitt hemland var
färde månad - då kan vi
sälka priset på din glass
med 2 öre.

Traasportsektorn står
for 27 proceut av alla
koldioxidutsläpp och cirka
hälften av dessa kornmer
från godsfransporter. Trots
det ár dessa relativt büiga.
Kostnaden for transporten
ár vanligtvis bara 1-5 pro-
cent av priset på en vara
i butik.

Att varor ûansporteras
på ett miljömässigt och
socialt ansvarsfirllt sätt kos-
tar för oss som slulkonsu-
menter vátdigt lite, men
tyvärr flh vi inte chansen
att välja om vi vill betala
några promille mer för
varan eller inte.

Forslcring som gjorts av
Lunds universitet i sam-
arbete med tusentals fri-
viJliga chauftrer visar att
reglerna systematiskt ut-
nyttjas für att använda bil-
liga chauffirer.

Miljön blir den stora for-
loraren, tillsammans med
tusentals lastbilschauftrer
som bor i sina bilar. I sam-
band med stängare lagstift-

transporter och transparens.
Målet är att genom tilläm-
pad forskning inom logistik
informatik och juridik gynnå
socialt, ekonomiskt och
mitjömässigt håtlban
transporter.

chauffirernas situation for-
enlig med svensk arbets-
rät? Betalar åkerierna
sociala avgifter ftir chauñ
rerna? Betalar chauftirerna
i¡komstskatt och omfattas
av socialftirsãlcingssyste
me?TVelsamt.

Vad kan politiker, indu-
strin och vi som såmhills-
medborgare göra? Aveu om
högre böter och fler kon-
troller inñrs ser vi att det

handlar om ett strukturellt
problen i bræ.schen.

Stora foretag köper van-
ligtvis sina transporter med
hjälp av en speditör (vilket
vanligtvis är logotypeu du
ser på släpet till lastbilen).
Speditörerna anlitar frakt-
formedlare som i sin tur
anlitil andra i flera led.

Det åkeri som i slut-
ändan utfor tËnspolten
har många gånger inhyrda

chauftrer fran beman-
ningsforetag. Hur långt ser
vi som konsumentefl

Transportköpande fore-
tag i Sverige är vanligtvis
öppna ned vilken speditör
ma:r anlitar, men längre lin
så ser vi inte in i "banspor-
temas svarte hå1". De flesta
speditörer vill inte va¡a
öppna med vilka fraktfor-
medlare eller åkerier man
anlitar, ãn mind¡s hur
transporterna görs ur miljo
synvinkel. Utan fransparens
är det oerhört svårt att
brya en nedåtgående spiral.

Transporternas warta
hål har skapat en bransch
där de som betalar lägst
skatt på fordou, bränsle och
chauftrslöner ár vi¡lare
och där seriösa speditörer
ocñ åkerier slås ut. Från
januari till april i år har
över 100 transportñretag
gått i konkurs. Det här ska-
dar vårt sarnliálle. Vi vÍll se
en större öp"penhet från
branschen. Vare sig vår
miljö, regelefterlevnad,
chauftrer aqd ensfándiga
villkor eller lirliga åke-
rier har uågon framtid
i transporternas svarta häI.
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Ann Heberlein:
"Jag skåms inte över

att vara bipolàr."

Kommentareri sociala
medier

@
Mycket viktigt, tack
for att någon vagar

LILLEMOR IIÁruNSSON

@
lngerr ska skämmas
for sina åkommor!

lngerr skäms för reuma-
tisnl elter astma heller.

nos¡u ¡.u¡v¡srnölt

^q Titl all,i sorn tror sig

[fil torstå och komnrei
rned käcka smá råd vilt

iag bara sága: skit i att gå

en mil i mina skor, prova
ì statlet pä att leva en dag
elter (om du vågar) en
vecka i mitt huvud. Jart

har fter tankar snurran-
des innan frukost àn vacl

de flesta har på fyra heta
dagar.
IOBALöFBRG
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De flesta som har
den här diagno-

sen säger att man inte
är (sjuk) etter inser inte
att rnùn h.rr en'diag-
nos" och har därför
svårt att skàr¡mas. Mer ¡

utan nredicin så komn,er
skoven och da blir det
tydlìgt att rnan år (sjukr.
och efter otik¿ behand-
lingar sá rovar jag att
rnan skàms. For ¡nan
har 'i¡ ott¿st gjort saker
sonr ar jobbiga for de
inblandancle.

L HANSEN

@
5å sanna ordl fánk
om atta tog fram

sina spöken ur garde-
:oben Vitken mansktíg
várrcl vi skutle fä.
LISA SOD

@ url Du ocKsÅ NÅ ur rnr
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Varje dag täser t,z mitjoner människor tidningen Metro. Nårmare
en miljon besöker metro.se en vantig vecka. Vill du också nå ut
rned dina åsikter? Skriv max 3 ooo tecken inklusive blanksteg och
skirka in din debattartikel redan i dagl Vill du heltre svara på
si¡gcns debatt? lzoo tecken inklusive blanksteg. Debatten pågår
¿lyqnet runt, i mobilen, på webben och i papperstidningenl


