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Överingress   
Antal tecken: 468 
 

Flygbranschen har de senaste åren befunnit sig i en kris. Många menar att flyget gått 

igenom ett stålbad. Olika världshändelser har skakat flygbolaget SAS och bolaget är 

extremt pressat av konkurrens från lågprisbolag, skenande bränslepriser och ett inre 

motstånd bland personalen. Inom bolaget har arbetsmiljön förändrats drastiskt och de 

anställda berättar i den här artikelserien hur flygbranschen var förr om åren och hur den 

är idag. 
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Nyhetsartikel 

Antal tecken: 2 655 

 

Lindegaard avgår efter ytterligare miljardförlust 
Efter fem år ger SAS VD Jörgen Lindegaard upp kampen. Den 16 maj i år ställde han sin 

tjänst som koncernchef till förfogande. Styrelseordförande Egil Myklebust framhåller att 

styrelsen beklagar Lindegårds avgång och att beslutet kommer helt och hållet från 

Lindegaard själv.  

 Efter ytterligare en negativ kvartalsrapport bestämde sig Jörgen Lindegaard för att 

lämna sin post. Från styrelsen försäkras att avgången inte handlar om osämja eller att han fått 

sparken.  

– Beslutet har vuxit fram, säger Jörgen Lindegaard till DN.  

Jörgen Lindegaard bolagiserade SAS i förhoppning om att urskilja vilka delar som inte bär sig 

i koncernen samt en förhöjd effektivitet. Även ett 14 miljarder stort sparprogram har 

genomförts och mer än fem tusen avskedades från koncernen. Trots detta har inte 

koncernchefen kunnat vända företagets negativa siffror. På frågan om de viktigaste 

uppgifterna för efterträdaren svarade Jörgen Lindegaard till SvD att produktiviteten måste 

höjas inom huvudbolaget Scandinavian och att få uppslutning från alla medarbetare.  

Kanske var den sista delen i meningen något som många anser att han mest misslyckats med. 

Hans nedskärningar har fått stark kritik och skapat ett hårt internt motstånd. Helt klart är i alla 

fall att SAS även i fortsättningen kommer att få göra nedskärningar.  

 

Rekryteringen av ny VD har börjat 
Flygbranschen har genomgått ett stålbad med terrorattentatet 11 september, sars, 

fågelinfluensan, Linateolyckan, svajig resekonjunktur och krig i Irak. En överetablering inom 

svensk inrikesflyg har uppstått och lågprisbolagen har expanderat kontinuerligt.  

SAS första kvartal blev minus en dryg miljard kronor och efter alltför många negativa bokslut 

brukar oftast falluckan öppnas. Till SvD säger Lindegaard att de fem åren på SAS har känts 

som tio.  

– Lindegaard har lyckats spara pengar. Nästa VD hoppas vi ska vara en tydlig ledare som kan 

få med sig personalen. Ett genomtänkt ledarskap är extra viktig i kristider och en klar fördel 

vore om den nya ledaren hade erfarenhet från flygbranschen, säger Bosse Säbb, ordförande 

för pilotfackförbundet på SAS. 



 5

Rekryteringsprocessen har redan satts igång av Jacob Wallenberg, vice ordförande, Egil 

Myklebust, styrelseordförande och Fritz H Schur, känd dansk industriman. 

Rekryteringsgruppen menar att sökandet är könsneutralt och att nationaliteten har 

underordnad betydelse. Fokus ligger helt och hållet på kompetens.  

– Processen är igång. Vi ska göra en profil och en kravspecifikation för en kvalificerad 

professionell ledare, säger Egil Myklebust, styrelseordförande i SAS-koncernen till DN. 
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Faktatext  
Antal tecken: 7 018 
 

Alarmerande hög sjukskrivning på SAS 
Sedan flygbranschens avreglering har mycket förändrats för den flygande personalen på 

SAS. Ungefär 500 flygvärdinnor och 100 piloter har sagts upp från SAS Stockholmsbas. 

Flygbolaget har delats upp i tre nationella bolag för att göra det mer konkurrenskraftigt. 

Snaran dras åt och företaget brottas med sina problem för att inte gå under. Så gör även 

de anställda. Sjukskrivningsgraden bland kabinpersonalen är 10-13 procent. Enligt 

fackförbundet HTF är 2-4 procent sjukskrivna på ett företag normalt. 

Många säger att krisen inom flygbranschen kom med terrorattentaten den 11 september. Med 

terrorattentatet kom konkurrensen och knackade på SAS dörr på Försundavik i Stockholm. Det 

var början på nedskärningarna och en följetång av sorgsna kvartalsrapporter och årsstämmor. 

Bland konkurrenterna syns det irländska lågprisbolaget Ryan Air, som felaktigt kallats för 

uppstickaren. Delägare i parkeringsplatser och butiker på flygplatser, bagageavgifter, 

ombordförsäljning och minimal avgift för flygbiljetten är affärskonceptet. Företaget tar också 

betalt för anställningsintervjuer, flygutbildning och personaluniform. Många bäckar små 

möjliggör låga flygbiljetter. Ett annorlunda försäljningskoncept som har visat sig vara lönsamt. I 

dagsläget kommer mer än hälften av personalen från bemanningsföretaget Crew Link. På så vis 

slipper Ryan Air personalansvar och sjukskrivningar. Med EU kom den fria konkurrensen som 

genererar lägre konsumentpriser. För de anställda har trygghet och anställningsvillkor försämrats. 

Spelreglerna sätts av marknaden och det måste SAS rätta sig efter.  

 

Sämre arbetsmiljö äventyrar säkerheten 
I cockpit arbetar en pilot 45 timmar per vecka och just nu är det, genom nya EU-regler, ett 

stort tryck på pilotfacket att flyga 60 timmar i veckan. Svenska SAS har sagt ifrån och vill 

inte flyga så mycket för att ha kvar fortsatt hög säkerhet.  

– Ökar flygtimmarna för cockpit ändå mer är det omöjligt att behålla dagens säkerhetsnivå. 

Säkerheten är idag redan naggad i kanten med långa arbetsdagar och svårigheten att komma 

ifrån cockpit och äta lunch. Två av tre dagar sitter vi med matbricka i knäet när vi flyger och 

ur säkerhetssynpunkt är det dåligt, menar Bosse Säbb.  

– Jämför det med att jobba framför en datorskärm, du måste byta miljö för att kunna vara 

alert. Många piloter lider av ryggproblem och med allt längre arbetsdagar och mindre 

möjlighet att lämna cockpit minskar knappast dessa problem. Kvalitén på stolarna är dålig och 

en vanlig Volvostol är skönare än arbetsstolarna på jobbet, säger Bosse Säbb upprört. 
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– Företaget borde vara mer lyhört för sin personal i en säkerhetsrelaterad bransch. 

Långtidssjukskrivningarna bland piloter har ökat och jag är oroad över den utvecklingen. Det 

verkar som om organisationen inte orkar ta hänsyn till sin personal. De har glömt bort den och 

är alltför upptagna med att få årsredovisningen att gå med plus, menar Bosse Säbb.  

 

Speciell arbetsmiljö 
Flygarbetsmiljön är speciell på många olika sätt. Syrehalten i tryckkabinen är lägre än den på 

marken vilket gör både passagerare och personal tröttare. Luftfuktigheten är bara runt två 

procent, vilket frestar på slemhinnor och hud. På höga höjder utsätts kroppen också för 

kosmisk strålning. För kroppen är tidszoner en stressfaktor som påverkar kroppens biorytm.  

Gunilla Wieslander är flygläkare och forskare och har forskat i flygmedicin. För närvarande 

är hon inhyrd konsult hos SAS för att undersöka hur de kabinanställda mår.  

– Förutsättningen för att klara av ett flygjobb beror på hur flexibelt system kroppen har. 

Nattmänniskor har en mer anpassningsbar biologisk klocka och en större möjlighet att ändra 

på dygnsrytmen, vilket skiftarbete oftast kräver. Att återhämta sig är en stressfaktor för hela 

organismen. Många års nattarbete kan rubba kroppens biorytm och leda till en förhöjd 

stresshormonshalt nattetid. Konsekvensen blir sömnstörningar som kan vara svåra att komma 

till rätta med. Kroppen har automatiskt svårare att återhämta sig efter 40 och är mer 

stresskänslig, berättar Gunilla Wieslander.  

– Flygpersonal jobbar oftast väldigt intensivt när de jobbar varför en rejäl återhämtning 

behövs med tanke på det säkerhetsarbete de utför. Dagens skyddande lagstiftning och 

arbetsbegränsning för skiftarbetande, som går upp mitt i natten, är grundad på gammal 

forskning, säger Gunilla Wieslander.  

 
SAS kabin arbetar mest 
I juli 2005 förändrades lagen om arbetstid för flygande personal enligt ett EU-direktiv. 

Företagen fick en större flexibilitet att schemalägga personalen och många regleringar som 

funnits tidigare försvann. SAS kabinpersonalen arbetar 750 effektiva flygtimmar om året. 

Anställda på Malmö Aviation, My Travel och Brittania ligger på drygt 500-600 effektiva 

flygtimmar per år.  

SAS kabinanställda arbetar enligt ett rullande schema året runt och med arbetsdagar upp till 

14 timmar. Enligt avtalssamordnaren Michael Collins på fackförbundet HTF är avtalet mellan 

SAS kabinfackförbund luddigt skrivet och ger arbetsgivaren stora fördelar att nyttja 

personalen som det passar dem. SAS kabinfackförbund, SCCA, menar att det inte var tal om 
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någon förhandling utan att SAS hotade med att lägga över alla flygningar på dotterbolagen 

om de inte skrev under. Dotterbolagen Air Botnia, Blue One och Estonian Airs anställda har 

lägre löner än flygvärdinnorna på SAS. Med kniven mot strupen skrev kabinfacket under i 

tron att de kunde rädda jobben i Sverige. 

  

Företagsledningen är spretig 
– Företaget spretar åt många olika håll, idag är det både charter- business- och lågprisbolag. 

Ledarskapet på SAS har saknats och de anställda vill ha direktiv, någon som håller i flaggan 

och visar vart vi ska gå. Nästa VD hoppas vi ska vara en tydlig ledare som kan få med sig 

personalen, vilket är viktigt i kristider, säger Bosse Säbb, ordförande för pilotfackförbundet på 

SAS. 

– Trots uppdelningen till tre nationella flygbolag är SAS toppstyrt. Drömmen om att minska 

antalet fackförbund och administration har resulterat i precis det motsatta. Vilket är tvärtemot 

vad andra bolag har valt att göra, nämligen att minimera och centralisera administrationen. 

Förr fanns tre linjenät, Sverige, Norge och Danmark, inom SAS. Idag är flygbolaget uppdelat 

till tre nationella flygbolag. I realiteten är ingenting förändrat, säger Bosse Säbb. 

– Staten är delägare och oftast en passiv ägare som inte tycker något. SAS är för 

ledningsdriven och fokuserar för mycket på aktieägarna. I SAS konsortiets styrelse finns tio 

tillsatta personer, fyra som är tillsatta på affärsmässiga grunder, tre på fackliga grunder och tre 

på politiska grunder.  

Bosse Säbb efterlyser ledare som har flygbranschkompetens och vågar satsa när det dippar.  

– Flygbranschen har historiskt sett alltid gått i cykler och ibland gäller det att satsa trots att det 

pekar nedåt. SAS agerar för sent. Ta Finnair som öppnade linjer till Asien med stor framgång. 

Om SAS hade vågat satsa hade de kunnat ta hela den marknaden med hjälp av 

flygbolagsnätverket Star Alliance, menar Bosse Säbb. 
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Krönika 
Antal tecken: 3 775 
 
Flygpersonalen som inte åt lunch 
För några år sedan uppdagades att Ikea använde sig av barnarbetskraft. Stora rubriker och 

uppmaningar att bojkotta Ikea blev resultatet. Men när svenska flygvärdinnor på vårt halvstatliga 

bolag jobbar 14 timmar i en arbetsmiljö med en luftfuktighet på två procent och inte ens får en 

skälig lunchrast hörs ingenting. Synnerligen opassande med staten som delägare, istället borde 

SAS föregå med gott exempel och ta sitt sociala ansvar. Personalen på SAS långlinjer kräks av 

utmattning eller börjar blöda näsblod. Schemat är pressat till den grad att personalen inte hinner 

återhämta sig. Flygpersonalen flyger tur och retur och stannar 24 timmar i USA. På en tur och 

retur resa missas två nätters sömn och den sömn man får i USA är på fel tid för vår biologiska 

klocka och den ger inte lika bra återhämtning som sömn i vår egen tidszon. Även SAS insåg 

olämpligheten i det hela. Passagerarna tyckte det såg ofräscht ut och klagade. 

 
Avreglerade marknader spårar ibland 
 
För ett decennium sedan, före avregleringen, var flygbolaget tongivande och en viktig aktör i 

säkerhetsfrågor. Att säkerheten skulle vara hög på ett halvstatligt bolag var självklart. Dagens 

marknadsorienterade flygbransch är mer fokuserad på att överleva.  

Kommer personalen i kläm blir svaret från företaget:  

– Vill ni ha kvar era jobb får ni ställa upp annars lägger vi över flygningarna på dotterbolagen där 

de anställda har ändå sämre avtal och lön än vad ni har. Där är dörren. 

Vissa avreglerade marknader har spårat ur, ett exempel är elmarknaden.  

Mona Sahlin kommenterade på TV ovanligheten i att industrier kommer till staten och ber dem 

reglera en marknad. Ibland är det dock nödvändigt och tydliga regler måste finnas för avreglerade 

marknader.  

 
Jörgen Lindegaard 
 
Många menar att Jörgen Lindegaard har haft otur sedan han tillträdde som VD på grund av den 

allmänna nedgången inom flyget, terrorattacker, krig, sars och fågelvirus. Vilket delvis har 

påverkat, men trots alla besparingsprogram har inte Jörgen Lindegaard uppnått en stabil 

lönsamhet inom koncernen. 

SAS sparprojekt skulle spara 14 miljarder. På senaste årsstämman konstaterades att 

redovisningskostnaderna ökat dramatiskt. En konsult i svenska SAS kostade 66 miljoner. Med en 
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ökad administration, fler konsulter, fler sjukskrivna och missade marknader blev årets första 

kvartal en förlust. 

 

I en artikel i Svenska Dagbladet nyligen står att läsa att koncernchefen Jörgen Lindegaard, som 

avgick i maj i år, mött hårt internt motstånd från personalgrupper och att pilotstrejken i mars har 

bidragit till ett sänkt varumärke. Vissa menar att dansken varit impopulär bland den flygande 

personalen. 

SAS pilotfackförening menar att Lindegaard varit en otydlig ledare som inte kommunicerat vilket 

håll företaget är på väg åt samt att de högst upp i toppen inte har haft den rätta kompetensen. 

Finns ingen klar agenda är möjligheten att få med sig personalen svår.  

Kanske svarade Lindegaard själv bäst på vad han misslyckats med under sina fem år på 

presskonferensen efter hans avgång: 

– Få till en höjd produktivitet inom huvudbolaget Scandinavian och en uppslutning från alla 

medarbetare. 

 

Många anorektiska företag som enbart tänker på kronor och ören sällan går med vinst.  

Ikeas Ingvar Kamprad förespråkar ett hyggligt ledarskap och sa nyligen i en tv-intervju:  

– Alla människor i ett företag måste uppskattas och de anställda är företagets största resurs.  

Kamprad menar att ett nära ledarskap är elementärt om ett företag ska bli framgångsrikt. Sunt 

småländskt bondförnuft som brädar nationalekonomers forskningsresultat. 

SAS behöver en karismatisk VD med bra ledaregenskaper som kan få med sig personalen.  

Kanske är lösningen så enkel som att personalen ska få äta sin lunchlåda i lugn och ro. 
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Reportage 
Antal tecken: 8 175 
 

Instängd i en tub uppe i luften 
Ett ständigt dåligt samvete för barnens läxläsning, en frys med massa snabbmat, alltid 

sol på jobbet, skiftarbete med långa arbetsdagar och ett socialt liv som blir lidande. Det 

är de ord som hastigt och spontant kommer över läpparna på de flygvärdinnor och 

piloter som svarar på frågan hur det är att jobba som flygande personal på SAS.  

 På SAS besättningskontor på Arlanda flygplats finns en cafédel som heter New Deli. 

Besättningskontoret ligger fem våningar upp vid terminal fem. Utsikten över startbanorna är 

häftig. Flygtrafiken är halvintensiv en onsdag lunch. Måndagsmorgnar är trafiken som allra mest 

intensiv. I caféet står några runda bord i stål och ett par träbord med vaxdukar på. Där sitter 

flygvärdinnan Susanne Fockstedt och fikar. Hennes långa ljusa hår är uppsatt i en hästsvans och 

hon sitter och sippar på en latte. Hon visar stolt den lilla vingbrosch med en liten diamant på som 

hon fått av företaget för 25 trogna år i luften.  

På frågan hur jobbet som flygvärdinna är svarar Susanne: 

– Många har nog haft en tendens att spetsa till vårt yrke lite för mycket. Många tror att vårt jobb 

är ett glamourjobb och på fester har jag märkt att folk ofta betraktar en på ett annat sätt. Jag har 

alltid beskrivit mitt yrke som servitris - fast uppe i luften. När jag berättar vad jobbet egentligen 

innebär blir folk chockade. 

Hon berättar hur det kom sig att hon blev flygvärdinna.  

– Jag har alltid varit duktig på språk och tyckt om att resa och sökte mitt flygvärdinnejobb på 

vinst och förlust. Tänkte att det kunde vara kul att prova. Jag skulle bara flyga ett tag och börja 

plugga sen, men det var så himla roligt så jag kunde bara inte sluta.  

 

Svårt att få ihop jobb och familj 
Åren inom flyget har varit roliga men ibland har det känts tungt. Ett ständigt dåligt samvete för 

barnen och deras läxläsning och en frys full med färdig snabbmat som barnen får värma i mikron. 

Ett av barnen har fått gå om ett år i skolan.  

– Jag är ju mamma och som alla andra kvinnor känner jag ett stort ansvar för mina barn, men jag 

kan ju inte alltid vara på plats när jag är ute och flyger jämt. De säger att det inte beror på mig att 

han fått gå om men jag vet inte, säger Susanne och tystnar en stund.  

– Min man tycker nog att det varit jobbigt. Jag har varit borta mycket och när jag har standby från 

tre på morgonen brukar jag sova på soffan så inte de andra i familjen ska vakna, säger Susanne.  
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– En väska står alltid packad med de nödvändigaste sakerna bredvid soffan. Jag går ofta upp och 

tvättar ansiktet för att inte vara helt omtöcknad när trafikvakten ringer och säger vilken flygning 

jag ska flyga, fortsätter Susanne.  

– Ofta innebär flygjobbet att helger och storhelger blir lidande. En jul i New York låter kanske 

skoj, men inte om man är där ensam på ett hotell, avslutar Susanne. 

 

Välstrukna marinblå uniformer 
– Men hej, jobbar du idag? Vart ska du? Jag har flugit fyra inrikesflygningar idag och ska ner till 

flyga ner till Köpenhamn nu. Har varit igång sen sex imorse och är framme först vid halv sex 

tiden i kväll. Ska flyga långt imorgon, Seattle vet du, säger en steward som slår sig ned vid bordet 

intill.  

Stämningen är uppsluppen, hjärtlig och familjär.  Två flygvärdinnor kramar om varandra.  

– Åh, vad länge sen! Hur mår lilla Philip? frågar den ena. 

– Liten och liten, han är 14 år nu. Ja, du vet tiden går fort. Det måste vara flera år sen vi var i 

Bangkok. När vi var på den där lilla mysiga restaurangen, svarar den andra.  

Allt har en början och alla SAS-flygningar har sin början här. Stämningen på SAS 

besättningskontor är lika internationell som i utrikesterminalen. En tämligen okänd värld med 

välstrukna marinblå uniformer och välkammade frisyrer. Folk skrattar och småpratar men istället 

för drinkglas har de en lattemugg i handen.  

 

Svartsjuka är omöjligt i vårt jobb 
Något bord längre bort sitter kapten Tommy Bandholtz nyss fyllda 62. Han har flugit sen har var 

tjugo. Som många andra piloter på SAS flög han på flygvapnet innan. Han beskriver flygvapnet 

som formel ett. Men han har aldrig ångrat att han slutat. 

– På 70-talet var jobbsituationen svår och att börja på SAS var nog ett klokt beslut med facit i 

hand. Nästan alla flygflottiljerna är ju nedlagda i Sverige, säger Tommy.  

Han har vitt bakåtkammat hår och hans kavaj hänger på stolen bredvid. En erfaren man som har 

flugit hela sitt liv. Många klagar på att medelåldern på SAS är hög men ur säkerhetssynpunkt är 

den höga medelåldern med lång arbetslivserfarenhet det bästa en passagerare någonsin kan få. 

– De senaste 30-åren har blåst iväg, som han själv säger. Svårast är att man är borta mycket och 

förmodligen den största orsaken till att många äktenskap spricker. Man kan inte vara svartsjuk 

inom vårt yrke, då blir det omöjligt att utföra jobbet. 
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Viktigast för en pilot är att utföra ett jobb från punkt A till B på bästa möjliga sätt, anser Tommy. 

En utmaning då vädret villkorslöst ger olika förutsättningar för jobbet varje dag. Ingen dag är den 

andra lik.  

Koncentrationen under start och landning är helig. Ingenting får störa. Ibland kan tankarna 

komma men oftast bara när planet är uppe på marschhöjd.  

Han berättar att pilotjobbet på SAS är autonomt. Bestämmanderätten som pilot är stor och 

yrkeserfarenheten är en potential inom kåren. 

Kapten Tommy Bandholtz berättar vidare att han går till flygläkaren två gånger per år, vilket alla 

får göra efter 40. Dessförinnan gäller årliga läkarbesök. Själv åker han inlines och motionerar på 

de destinationer som han kommer till. Allt för att kroppen ska orka med jobbet. Att vara uppe i 

luften är ganska slitsamt och tiden på destinationerna går åt till att återhämta sig. Tiden mellan 

flygningarna är kortare idag än förr och tempot är högre. Ett högre tempo som han menar är en 

konsekvens av den förändring som flygbranschen genomgår. En bransch med mördande 

konkurrens. 

– Alla branscher ska utsättas för konkurrens – men på lika villkor. EU måste bli bättre på att sätta 

regler för detta, säger Tommy Bandholtz. 

 

En kugge i maskineriet 
Längre bort vid flygplaneringsavdelningen står flera datorer uppradade. Kapten Sten Wangenborg 

och styrman Peter Adamenko ska flyga London fram och tillbaka. Kapten har fyra silverband och 

på sitt ärmslut som visar hans gradbeteckningar. Styrman har bara tre silverränder. Ett tecken de 

hierarkier som finns inom flyget, men också ett historiskt vingslag. De flesta kommer från 

flygvapnet och ett naturligt inslag i militäruniformer är olika gradbeteckningar. Med andra ord en 

sedvänja från flygvapnet som präglat civilflyget. 

Jobbet som pilot är omväxlande och resorna går till många olika destinationer. Både kapten Sten 

Wangenborg och styrman Peter Adamenko trivs och tycker om flexibiliteten i jobbet.  

Men de oregelbundna tiderna och att inte kunna styra över sitt liv är något de båda upplever som 

negativt.  

– Chansen att bestämma över sitt eget schema är begränsad och ibland känner jag mig som en 

slav under schemat. Man känner sig som en kugge i det stora maskineriet, en liten människa i det 

stora perspektivet, säger styrman Peter Adamenko. 

 

15 ton flygbränsle  
Snart bär resan av till London och kapten Sten går ut på Internet och visar väderdatabasen.  
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– Idag när vi ska flyga till London kommer vindstyrkan att vara på fyra knop och vi har ett brutet 

molntäcke vid 4 000 fot mellan 14.20 och 23.00. De viktigaste parametrarna inför en flygning är 

vind, sikt, molnsituation, temperatur, väderförhållanden, lufttryck och daggpunkt. Daggpunkten 

visar hur nära det är till dimma och dimma är alltid en viktig aspekt vid landning, förklarar Sten.  

– Inför en flygning tur och retur London tankar jag upp planet med 15 ton flygbränsle. 

Flygbränsle är mindre miljöfarligt än till exempel den bensin som alla bilar kör runt med. Idag är 

utsläppen från bilarna som kör runt flygplatsen större än från flygplanen, berättar Sten. 

– Jobbet som pilot är naturvetenskapligt, tekniskt och exakt. Jag kan inte beskriva det som särskilt 

konstnärligt utan jag måste veta exakt hur mycket bränsle som ska tankas, fortsätter kapten Sten. 

Däremot kan det vara väldigt vackert uppe bland molnen. Vi är nog i alla fall ensamma om att 

alltid ha sol på jobbet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

Personporträtt   
Antal tecken: 6 664 
 

Lastare på Arlanda – ansiktet ut mot världen 
I snart 20 år har Micke Persson troget lastat väskor åt flygresenärer. Många av hans 

kollegor jobbar med annat vid sidan om. En jobbar som börsmäklare. En är före detta 

bankdirektör. Själv arbetar han som naprapat. Variationen mellan friskvård och lastning 

är stimulerande. Lastningen är ett tungt och slitsamt skiftarbete med långa arbetsdagar 

men också ett jobb med många möjligheter. Jobbet som lastare beskrivs ofta mer som en 

livsstil än som ett jobb. 

 SYO-konsulenten i skolan tyckte att han skulle utbilda sig till rörmokare. Själv ville han 

bli naprapat. I den åldern var Micke aktiv tyngdlyftare och kom nia i OS i Moskva. Vid den tiden 

var Sverige en framstående tyngdlyftningsnation och Micke var en av dem som bidrog till det. 

Vid 26-års ålder kom han in på naprapatskolan och i samma veva berättade en barndomskamrat 

att de sökte lastare på SAS. Skiftarbetet under studietiden möjliggjorde en finansiering av 

studierna. I dag är det nästan tjugo år sedan han började på SAS och minnena är fortfarande 

starka. 

– Det var en härlig tid. Alla ställde upp och vi hade bra chefer och scheman. Allt var fritt och 

några terrorhot fanns inte, säger han lyriskt och rör runt sockret i tekoppen. 

 

Skiftarbete som genererar många fridagar 
Arbetet har tre olika skift vilket kan innebära ömsom tidiga morgnar ömsom sena nätter. Ett jobb 

som innebär mycket ansvar och en ständig uppmärksamhet men som i gengäld ger många 

sammanhängande lediga dagar att disponera fritt. Som en spindel i nätet hanterar Micke allt som 

ska lastas in i planet. Allt från flyttcontainrar till sälar och björnar som ska transporteras till 

djurparker.  
Idag kan man transportera nästan allt förutom högexplosiva ämnen. De ämnena fraktas med 

fraktflyg för att inte riskera säkerheten ombord för passagerarna. SAS och Luftfartsverket har 

arbetat fram fler och fler restriktioner, dels för att flygfrakt ständigt ökar men också för att höja 

säkerheten efter terroristattentaten den 11 september.  

Den högste ansvarige på lastningen är lastningschefen som ser till att allt lastas enligt alla regler. 

Lastningen är ett viktigt säkerhetsarbete framför allt för att planet ska kunna starta och landa 

säkert. Lastningschefen ger sina siffror till rampagenten som i sin tur gör i ordning ett rosa 

lastningsdokument till cockpit. Det rosa pappret visar antal liter flygbränsle, lastens vikt och hur 
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det är lastat i planet. Micke har lång arbetslivserfarenhet från lastningen varför han oftast jobbar 

som lastningschef. 

 
Ett med naturen 
Som många andra inom flygbranschen älskar Micke att resa. Resorna har oftast gått till Alaska där 

det oftast blivit laxfiske och björnjakt. I Alaska finns gott om Björn och de går hårt åt 

älgstammen. På sina jaktresor till Alaska har Micke träffat flera indianer som han blivit god vän 

med. 

– Du vet de har ju en gen som gör att de inte är höjdrädda, säger Micke med uppspärrade ögon. 

De fick ju bygga alla höga hus på Manhattan i början av 1900-talet. De känner ju aldrig någon 

yrsel vid höga höjder. Påminner om asiater som inte kan dricka alkohol för de blir så enormt 

fulla.  

För några år sedan köpte han sina föräldrars hus, i skogen utanför Umeå, och byggde om det till 

en stor villa på 150 kvadrat. Där finns både bastu och badtunna. Huset och de tillhörande 

markerna är hans eget Alaska här i Sverige. Som en naturmänniska, tagen ur en naturfilm lever 

han i ett med naturen. Att se honom som lastare på en stressig flygplatta känns nästintill 

otänkbart.  

Som naprapat är hans motto att vara lugn och lyssna på patienterna. Förutom att behandla onda 

ryggar lägger han upp ett träningsprogram för sina patienter. Han vet vilka rörelser som 

framkallar värkande kroppsdelar, liksom vilka övningar som verkar förebyggande. Hans 

almanacka är ofta fullbokad. 

– Ibland kommer patienter och vi pratar mycket om livet och jobbet i stort. Ibland är mitt jobb 

mer som en terapeut. Jag försöker alltid säga uppmuntrande saker till mina patienter. Mycket av 

led och muskelkrämporna beror på det stressiga liv som många lever idag, speciellt flygande 

personal. Alla dessa tider som ska passas, alla ständiga möten med nya passagerare och stressen 

att hinna med allt, fortsätter Micke.  

 
Ansiktet ut mot världen 
För ungefär ett år sedan började han arbeta extra som flygmaskinsbogserare. Flygplanen måste 

bogseras från hangaren till gaterna. I utbildningen ingick en radarkommunikationsutbildning och 

ett speciellt körkort för att få köra truck på flygplattan. 

– Jo då, man kommunicerar över radion med flygtornet. Jag för fram det stora planet över 

banorna och det är en häftig känsla. 
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Att få göra nya saker är alltid roligt, en ytterligare stimulans i ett för övrigt roligt yrke. Han 

beskriver markservicen på Arlanda som ansiktet ut mot världen. Markpersonalen och lastningen 

träffar besättningar från hela världen och ser till att passagerarna får sitt bagage snabbt och säkert. 

Arlanda är känt för att ha en snabb och effektiv bagagehantering. 

 

För övrigt är lastningen en spännande arbetsplats. Så spännande att polisjakter ibland 

förekommer på plattan. En rånarliga fick med sig en värdetransport på 40 miljoner för några år 

sedan. Sedan dess kontrollerar SÄPO alla arbetssökande lastare. Micke berättar om en anställd 

som stal väskor. Den anställda pendlade upp till Örnsköldsvik och hade satt i system att stjäla en 

väska från bagagekärran varje gång han skulle åka hem. Den stulna väskan blev omtaggad med 

Örnsköldsviks flygplatskod, som den anställde hämtade ut vid hemkomsten. Hela svindleriet 

uppdagades då en granne till den anställda upptäckte att ett åttiotal väskor låg i en sopcontainer 

utanför hans hus. Polisen kunde spåra alla tomma kasserade resväskor till den man som arbetade 

som lastare på Arlanda. En av de stulna väskorna tillhörde Björn Rosengren.   

 

Svunna tider 
Jobbet bjuder på många historier och Micke pratar gärna om hur livet på SAS var när han 

började. 

– Arbetsglädjen bland de anställda var enorm och vi hann alltid med. Sjukfrånvaron var låg och 

att gå till jobbet var roligt. ”Den goda viljan” fanns, alla ställde upp på varandra och att byta pass 

med varandra var inga problem. Cheferna var väldigt bra och populära. De var tydliga, 

närvarande och kom ut och snackade med oss ”på golvet”. På den tiden var inte flygbranschen 

avreglerad och någon konkurrens fanns knappt. Många var också nöjda med facket och hade ett 

stort förtroende för dem.  

Den bästa fackbas han minns är Hans Eriksson som kunde göra avtal som både SAS och lastarna 

var nöjda med. Svunna tider då det nästan omöjliga existerade – både fackförening och 

företagsledning var nöjda efter avtalsförhandlingarna. 
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Arbetsrapport    
Antal tecken: 5 680 
 

Arbetsrapport 
Ämnesval 
Flygbranschen har de senaste åren befunnit sig i en kris. Olika världshändelser har skakat 

flygbolaget SAS och bolaget är extremt pressat av konkurrensen från lågprisbolagen, skenande 

bränslepriser och ett inre motstånd bland personalen.  

Efter att själv ha jobbat på SAS i nästan tio år tyckte jag att det kunde vara intressant att se hur 

arbetsklimatet på företaget är idag och hur personalen mår. Min artikelserie tar till största del upp 

personalens situation i en krisdrabbad bransch. 

 

Syfte och planerad publicering 
Syftet med projektet är att det ska publiceras i en dagstidning, exempelvis DN, SvD eller någon 

annan lokal Stockholms tidning. Artiklarna ska vara lättlästa och inga förkunskaper ska krävas för 

att förstå texterna.  

 

Research 
Jag har läst boken ”När karaktären krackelerar” av Richard Sennett som tar upp 

arbetspsykologiska problem som uppstår i den nya ekonomin/kapitalismen. Boken har gett mig 

en fördjupad kunskap om arbetsproblematik som SAS står inför idag.  

Jag kom in på många sidospår, bland annat undersökte jag ett dokument där skyddsombuden 

anmält SAS till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kom aldrig med någon fällande dom. 

Undersökningen ledde inte till något konkret inslag, men jag fick en klar bild av 

arbetsmiljösituationen. Bara att skyddsombuden anmäler företaget till Arbetsmiljöverket är 

anmärkningsvärt. Fler liknande sidospår har dykt upp under arbetets gång, men jag har valt bort 

dem för att renodla min artikelserie. 

Researchen har även bestått av att läsa artiklar, utredningar och analyser om flygbranschen. Jag 

har intervjuat och pratat med angivna personer i källförteckningen. Jag har även pratat med före 

detta kollegor och vänner som jobbar på SAS hur läget är idag, men de vill inte delta i uppsatsen 

med namn då de är rädda för repressalier från ledningens sida. Huvudsak är det de namngivna 

intervjupersonerna som står för stommen i artikelserien.  

 

Diskussion om vinkel, form och gestaltning 
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Vinkeln är att berätta om flygbranschen i stort och de arbetsmiljöproblem som finns på SAS. Hur 

personalen mår och de ekonomiska problem som finns inom SAS och dess omvärld. 

Personporträtten ger en väldigt bra bild av hur flygbolaget var förr i tiden och reportaget 

beskriver företaget idag. Tillsammans skapar de en helhetsbild som gör att faktatexten faller på 

plats. I faktatexten berättar fackförbundet HTF:s avtalsförhandlare för flyget och Svensk 

pilotförening vad de anser om SAS i dagsläget. Forskaren och flygläkaren Gunilla Wieslander 

berättar om hur flyget påverkar kroppen och den biorytmen i kroppen. Totalt ges en helhetsbild 

av flygbranschen och vilka problem den nya ekonomin kan skapa för den anställde. 

 

Etiska problem 
Det var en stor besvikelse att SAS kabinfackförening inta hade tid att ställa upp på en intervju 

trots att de på senaste medlemsmötet sagt att den dåliga arbetspolitiken som SAS för måste 

diskuteras offentligt i media. Jag talade med Mikael Gärtner, ledamot i kabinfacket, och fick 

värdefull information av honom, men även den information lät jag bli att använda då de var så 

oroliga för att säga något kontroversiellt under pågående avtalsförhandlingar.  

Jag vågade heller inte använda mina personliga vänner i olika citat, trots att flera kom med 

ovärderliga citat, då jag var rädd för att repressalier från företaget skulle kunna drabba de. Min 

käpphäst var: Better safe than sorry. 

 

Citatkontroll 
Alla intervjupersoner har läst sina citat. Samtliga intervjupersoner har godkänt texterna. Jag har 

varit tillmötesgående och ändrat enligt de invändningar som intervjupersonerna haft. Detta för att 

inte ska förstöra kontakter och för att behålla trovärdigheten som journalist. 
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