
Det är svårt att bestämma en tid med Jan-Erik, 
men till slut hittar han en dag. På grund av jobbet 
har han svårt att planera saker i förväg. Det finns 
förstås möjligheten att tacka nej till jobb men i 
praktiken går det inte

– Eftersom man aldrig vet när man får jobba 
måste man tacka ja när man får chansen, räkning-
arna ska ju betalas oavsett om jag tjänar 5 000 eller 
1 500 en månad. 

Jan-Erik började jobba extra på Veolia (dåvarande 
Connex) när han studerade juridik på Uppsala 
universitet. Nu har han tagit en paus i studierna 
och jobbar så mycket han kan som förare. Han har 
nyss flyttat in i sin etta i en av Stockholms söder-
förorter. Röran i den lilla lägenheten ackompanje-
ras av Lars Winnerbäcks eviga kärleksförklaringar 
till Stockholm. Han slår sig ner på den enda stolen 
som inte är dold under kläder.

– Det är väldigt spontant hur jag får jobba, 
antingen ringer de eller så får man sätta upp sig 
på en lista. En dag kanske jag börjar jobba åtta på 
morgonen, nästa dag klockan ett och dagen efter 
klockan sex på kvällen, säger Jan-Erik.

Mikael Modig är personalsansvarig för tunnel-
banan, enligt honom är det idag ungefär 25 pro-
cent av förarna som arbetar deltid. Att det är så 
stor andel beror på de obekväma arbetstider som 
finns i tunnelbanan.

– Vi har verksamhet igång dygnet runt och då 
behövs det deltidsanställda för att kunna driva 
verksamheten på kvällar och helger till exempel. 
Men en deltidsanställning är väldigt ofta vägen in 
till ett heltidsjobb.

Jan-Erik har många gånger anmält sitt intresse 
för en heltidsanställning, men det är ont om fas-
ta tjänster. Men behovet av extrapersonal är stort. 
På papperet är han anställd 22 timmar i måna-
den men i praktiken blir det alltid mer. En vanlig 
månad kan han jobba mellan 100–120 timmar.

– Egentligen vill jag inte jobba så mycket extra 
eftersom det möjliggör ett system där företaget 
slipper anställa folk på heltid. Men samtidigt mås-
te jag ju betala mina räkningar, säger han.

Jan-Erik är engagerad när han pratar. Han blir 
irriterad över att inte ha någon makt över sin 
arbetssituation. Trots att han upplever att det är 
personalbrist är det svårt att få ett heltidsjobb 
som förare. Däremot annonseras det ofta ut del-
tidstjänster av den typen Jan-Erik har. 

Trots att deltidsanställda inte får arbeta mer än 350 
timmar mertid på ett år händer det att den grän-
sen överskrids. Under flera års tid har det alltid 
varit ett antal anställda på Veolia som arbetat mer 
än 350 timmar mertid.

När det gäller överträdelser av lagen om övertid 
måste företag betala skadestånd. Vid mertid finns 
inget sådant skadeståndskrav, därför kan Veolia 
fortsätta att anställa folk på deltid även om det 
skulle finnas behov av heltidstjänster.

Ioannis Konstantinis är vice ordförande i Sekos 
klubb 119 som organiserar förare i tunnelbanan. 
Enligt honom utnyttjar Veolia deltidsarbetande 
istället för att erbjuda dem heltid.

– Som vi ser det är det ett brott mot överens-
kommelsen när man låter deltidsanställda jobba 
alltför mycket mertid istället för att ge dem hel-
tidsjobb. Det finns inga rutiner för hur man ska 
hantera folk som vill gå upp till heltid, och det är 
något vi kommer att förhandla om, säger Ioannis 
Konstantinis.

– Vi har precis startat diskussioner med Seko 
om det här. Jag tycker det är bra att vi ser över sys-
temet med vilka timanställda som blir erbjudna 
heltidsanställningar, säger Mikael Modig på Veo-
lia.

Jan-Erik är inte förvånad över att företaget bry-
ter mot överenskommelsen kring mertid. Efter-
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Text Anna Nilsson Foto Per Asplund 

Antalet jobb ökar i Sverige, och mest av allt ökar 
behovsanställningarna. En av alla behovsanställda 
är Jan-Erik Björk. Han jobbar som förare i tunnel-
banan. Efter snart två år har han fortfarande inte 
lyckats få en heltidsanställning. 

”Jag kan inte 
 planera något”
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som han redan läst halva juristutbildningen är 
han ganska insatt i arbetsrättsområdet.

– Det är jättemånga företag som gång på gång 
bryter mot arbetsrättslagstiftningen, men det vär-
sta som kan hända är att de får betala lite skade-
stånd. I längden tjänar de på det i alla fall.

Jan-Erik har inte haft semester på sex år, delvis 
på grund av att han har pluggat men också för att 
sommaren är den bästa tiden att jobba på. Då bru-
kar det finnas sommarvikariat med fasta tider. 

Trots bristen på semester och att avsaknaden av 
ett fast jobb innebär vissa svårigheter när det gäl-
ler till exempel att låna pengar eller skriva på ett 
hyreskontrakt, är det kravet på att alltid vara till-
gänglig som är jobbigast för Jan-Erik.

– Jag har ganska mycket fritid, men ändå kan jag 
inte planera något. Om en kompis ringer och vill 
hitta på något i helgen kan jag inte säga bestämt 
ja eller nej eftersom jag kanske måste jobba.

Jan-Erik verkar inte direkt uppgiven, men kan-
ske lite desillusionerad. Han trivs med jobbet och 
arbetskamraterna men att hela tiden finnas till 
hands är påfrestande. Hur länge han är beredd att 
jobba som han gör nu vet han inte. 

– I alla fall fram till sommaren, sen får jag se. 
Mitt mål är ju att avsluta juristutbildningen och 
så småningom jobba med juridik. Kanske blir det 
arbetsrätt?

FAKTA / Osäkra anställningar

Det finns många oli-
ka former av osäk-
ra anställningar, till 
exempel vikariat, pro-
jektanställningar och 
visstidsanställningar.

fi Den mest otrygga 
formen av anställning 
är behovsanställning-
en. Behovsanställda 
kan kallas in med 
mycket kort varsel, 
till exempel vid sjuk-
skrivningar eller hög 
arbetsbelastning.

fi År 2005 hade 11 pro-
cent av Sekos medlem-
mar osäkra anställ-
ningar. 3 procent var 
behovsanställda.

 

fi Mertid kallas den 
tid som en deltidsan-
ställd arbetar utan 
att vara schemalagd. 
En deltidsanställd får 
arbeta max 350 tim-
mar mertid under 
ett år.

fi Enligt ett förslag 
från den nya regering-
en ska det bli svårare 
för till exempel vika-
rier att få fast anställ-
ning. Enligt försla-
get ska det krävas 12 
månaders anställ-
ning för att få förtur 
till fasta tjänster. Idag 
gäller förtur efter 6 
månader. De nya reg-
lerna kan komma att 
träda i kraft den 1 juli 
i år.

Jan-Erik Björk är trött på att vara behovs-
anställd tunneltågförare, men har inget 
alternativ för tillfället.

Vad tycker du om behovs- 
anställningar?  
Vad bör facket göra?  
Mejla dina synpunkter till:  
kommentarer@sekotidningen.se
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