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Forord

Denne undersøkelsen ble gjennomført av Yrkestrafikkforbundet (YTF) på Svinesund i

perioden 1.-3. juli 2014. Målsetningen med spørreundersøkelsen var å få vite mer om lønns-

og arbeidsvilkår i godsbransjen blant lastebilsjåførene på vei inn i Norge, og å avdekke sosial

dumping. Resultatet fra undersøkelsen skal benyttes som dokumentasjon for allmenngjøring

av minstelønn og eventuelt andre nødvendige arbeidsvilkår innenfor godstransport.

YTF ønsket å vite om sjåførene kjørte internasjonal transport eller kabotasjekjøring. I tillegg

til dette var nasjonalitet på sjåfør, bil og henger viktig for å kunne analysere om

skandinaviske selskaper velger sjåfører fra Øst-Europa. Undersøkelsen har 17 spørsmål. Det

totale antallet respondenter er 540, og 481 av disse skjemaene blir benyttet i videre

analyser. De øvrige svarene har mangler i utfylling av skjemaet og vil derfor ikke bli benyttet.

Undersøkelsen var anonym, og respondentene kunne velge å skrive inn hvilke

transportselskap de arbeidet for. Undersøkelsen var tilgjengelig på åtte ulike språk, og

oversettelsen er gjort av Alfatekst oversettelser.

Innsamlingen ble gjennomført på kontrollstasjonen til Statens vegvesen på Svinesund med

fire ansatte fra YTF fra 08.00-16.00. Sjåførene fikk spørsmål om de ønsket å svare på

undersøkelsen og leste gjerne beskrivelsen av undersøkelsen før de svarte ja. De svarte på

undersøkelsen i sin egen bil. Som hovedregel svarte kun en person per bil, men i noen av

bilene hvor det var to sjåfører svarte begge. Det var et lavt antall som svarte nei til å svare på

undersøkelsen, og de som svarte nei gjorde dette ofte med bakgrunn i at de ikke ønsket å

oppgi hvilken lønn de fikk.

Analysen som følger er en forrapport. Det vil på et senere tidspunkt bli publisert en mer

gjennomgående analyse av undersøkelsesmaterialet, da respondentantallet ble mye høyere

enn forventet. Analysene ble dermed mer tidkrevende. Denne analysen fokuserer i hovedsak

på lønnsvilkår. Den endelige rapporten vil også inneholde analyser om arbeidsvilkår, som

arbeidstid, arbeidsmengde i måneden og lønn sett i sammenheng med arbeidsmengde.
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Feilkilder
Spørreundersøkelsen ble gjennomført på Svinesund i kontrollperioden (08.00-16.00) til

Statens vegvesen. Dette vil gi en naturlig feilkilde ved at de som potensielt har noe å skjule

venter med å kjøre over grensen til kontrollen er over, som betyr at responstallet for

kabotasjekjøring kan ha en feilmargin.

En annen feilkilde er at vi manglet russisk og latvisk som språk. Det var flere russiskspråklige

respondenter som kunne noe engelsk, tysk og polsk som svarte på undersøkelsen, men

ettersom språket ofte var utfordrende var det flere latviere som ikke fikk svart på

undersøkelsen. Derfor vil nasjonaliteter som for eksempel Polen og Romania være bedre

representert enn latviere i resultatet.

En tredje feilkilde er forståelig håndskrift. De spørsmålene hvor man måtte fylle inn svar selv

med bokstaver var på førers nasjonalitet, bilens nasjonalitet, hengerens nasjonalitet,

byen/området sjåføren kommer fra og transportselskap. Her er det rom for menneskelig feil

i innplotting av resultatet.

Undersøkelsen vil for øvrig ikke være representativ for alle norske lastebilsjåfører, da

respondentene i denne undersøkelsen var langtransportsjåfører. Det er sannsynlig at man

ville fått et høyere antall nordmenn som respondenter på kontrollstasjoner lenger inn i

landet, men hovedmålet med undersøkelsen var å få mer kunnskap om lønns- og

arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører på vei inn i Norge.
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Analyser
De foreløpige analysene er gjennomført i Excel og SPSS. Dette vil gi et bilde av resultatet i

form av oppsummert resultat, gjennomsnitt og ulike spørsmål sett i sammenheng.

Generell informasjon

Vi vil først gjennomgå noen generelle resultater av undersøkelsen. Totalt har respondenter

fra 24 ulike nasjonaliteter svart på undersøkelsen. 31 % av respondentene er fra Polen. Ellers

er Sverige, Tyskland, Romania, Norge, Nederland, Litauen og Danmark godt representert på

statistikken.

Antall rez;pondenter per land

De fleste av respondentene er fra 30-59 år, men vi finner respondenter fra hele

alderssegmentet i undersøkelsen. Noe overraskende var allikevel det relativt høye antallet

unge i undersøkelsen, da en tendens i Norge er at færre yngre er på vei inn i

transportbransjen. 477 respondenter har svart på spørsmålet om alder. Hvis vi ser på for

eksempel Polen isolert er 13 % av respondentene herfra mellom 20 og 29 år. Til

sammenlikning har Norge ingen respondenter i denne aldersgruppen. Det må påpekes at

responsantallet på nordmenn og polakker er svært ulikt, så det kan diskuteres om disse

tallene er sammenliknbare.
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Arbeidsforhold:

Det var en stor overvekt i andelen som var fast ansatt. 23 % av respondentene var derimot

midlertidig ansatt, og et fåtall var bileier og/eller selvstendige næringsdrivende.

19 25

103

320

Lønn:

De viktigste spørsmålene i undersøkelsen gikk på lønnsforholdene i godsbransjen blant

sjåførene på veg inn i Norge. Hele 23.2 %, altså 1/4 av respondentene, ligger på 1000 euro

eller mindre i måneden. Dette tilsvarer en brutto månedslønn på 8 500 kroner, såfremt

eurokursen er 8.5 NOK. Gjennomsnittslønnen for hele undersøkelsen er 1800 euro, som

tilsvarer 15 300 NOK.

Forskjell i lønn sett fra type ansettelse

I undersøkelsen har man ekstreme verdier på under 600 euro i måneden og over 3500 euro i

måneden. For å unngå at dette gir utslag i like stor grad som ved gjennomsnitt vil median bli

benyttet.

For fast ansatte er median månedslønn 1700 euro i måneden. Dette tilsvarer en lønn på

14 450 NOK. Til sammenlikning er en normal norsk brutto minstelønn på cirka 25 000 NOK.

Medianen for fast ansatte inkluderer respondenter fra Skandinavia.

Det interessante her er forskjellen i lønn mellom faste ansatte og midlertidig ansatte.

Medianen for midlertidige ansatte er på 1200 euro i måneden, som tilsvarer 10 200 NOK.

Det kan ut i fra dette se ut til at de som har midlertidig kontrakt arbeider for dårligere

lønnsvilkår.

Bileiere oppgir en månedslønn på 1800 euro og bileiere en månedslønn på 2200 euro. Selv

om det er færre respondenter i disse to gruppene kan det se ut som lønnsnivået for de som

eier bilen selv og jobber for seg selv er høyere enn for de som er ansatt. Her bør det også
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påpekes at denne gruppen ikke informerer om månedslønnen også skal dekke faste utgifter

til bilen.

Lønn sett i sammenheng med nasjonalitet

Under følger en oversikt over nasjonalitet og lønnsnivå. Her er de nasjonalitetene med under

fem respondenter slått sammen til kategorien annet. Her er lønnsnivået i måneden delt inn i

kategoriene 900 euro eller mindre, mellom 1000-1400 euro, 1500-1900 euro, 2000-2400

euro, 2500-2900 euro og 3000 eller over.
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Polen er et av de landene som er godt representert. 75.8 % av disse respondentene har 1400

euro i måneden eller mindre. Romania ligger overraskende nok noe over Polen i lønnsnivå

blant sjåfører, hvor 48 % av respondentene har mellom 1500-1900 euro i mnd. 48,5 % av

rumenerne har 1400 euro eller mindre i måneden. Dette vil si at 96.5 % av alle

respondentene fra Romania har en månedslønn under 16 150 NOK.
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De tyske sjåførene ligger også godt under det norske lønnsnivået. 40 tyskere deltok i

undersøkelsen, og av disse har 32.5 % mellom 1500 og 1900 euro i måneden. Kun 10 %

oppgir å ha en lønn som overstiger 3000 euro. Dette er altså et av de landene som ofte

sender sjåfører til Norge, men som kjører til langt under minstelønnen fastsatt i tariffavtalen

i Norge.

Av nordmennene svarer 85.2% av de har over 3000 euro i måneden. 2 respondenter har

svart at de har mindre enn dette, noe som forklares i at disse respondentene oppgir å jobbe

færre dager i måneden.

En problematikk man ser med tanke på lønnsnivået i Norge er at mange svensker tar over

markedet. Det er derfor interessant å se på lønningene disse sjåførene får sammenliknet

med de norske. Her ser man at 40.4 % oppgir å ha en lønn mellom 2000-2900 euro i

måneden. Har man 2900 euro i måneden vil man komme tilnærmet lik en norsk minstelønn

innenfor godssektoren, men mange av disse havner allikevel under det lønnsnivået norske

godsselskaper med tariffavtale kan tilby sine arbeidstakere, I den endelige rapporten vil en

analyse av lønn sett i sammenheng med arbeidstid og arbeidsdager i måneden følge, for å få
et klarere bilde av denne problematikken.

Lønnsnivåsett i sammenheng med oppdrag til Norge

Noe av det YTF ønsket å finne ut av var om det er forskjell i lønnsnivå blant de som kjører

ofte til Norge sammenliknet med de som kjører lite til Norge. Kort oppsummert oppgir 70 %

at de får lik lønn, 18 % at de får lavere lønn og 13 % at de får høyere lønn for transport i

Norge.

Lønn for oppdrag i Norge smrnenliknet med

andre land sWaren kjorer i

302

For å se nærmere på lønn og oppdrag til og i Norge, har vi sammenliknet de som har kjørt til

Norge (altså internasjonal transport) mindre enn 45 ganger med de som har kjørt til Norge

mer en 45 ganger. I disse tabellene er de norske respondentene fjernet fra analysen.
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Slik det ser ut har de som kjører til Norge 45 ganger eller mer noe høyere lønn enn de som

kjører mindre til Norge. Lønn er allikevel relativt jevnt fordelt over hele skalaen. Utslaget på

høyere lønn for de som kjører ofte til Norge kan skyldes at svensker og dansker, med høyere

snittlønn enn øst-europeere kjører ofte til Norge ettersom dette er naboland. Dette

inntrykket forsterkes av at det er signifikante forskjeller i gjennomsnittlig lønn per gruppe (se

nedenfor). Lønnsnivå sett i sammenheng med oppdrag til Norge vil dermed være gjenstand

for videre analyse i den endelige rapporten.

Descriptives

for ansatte

95% Confidence Interval for

Mean




N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum

mindre enn 45 301 10 7276 7 83106 .45137 9.8393 11 6158 .00 31 00

45 eller mer 119 16.4202 9.94604 .91175 14 6147 18.2257 .00 31 00

Total 420 12.3405 8.85232 .43195 11 4914 13.1895 .00 31.00

Når det gjelder oppdrag innad i Norge, altså kabotasjekjøring, fant vi ikke større forskjeller

mellom gruppen som har kjørt mindre enn 45 turer innad i Norge sammenliknet med de som

har kjørt mer enn 45 ganger innad i Norge. Konklusjonen man kan trekke av dette er at selv

om en sjåfør kjører mye innad i Norge vil han ikke nødvendigvis få bedre betalt. Dette betyr

at vi har sjåfører som kjører til 900 euro eller mindre i måneden, og som tilbringer mye tid i

Norge.

DOIxtrafilotallsariblel ' for e_Ssolete Crossiaboldion

Ettersom denne undersøkelsen ble gjennomført på grensen må det også tas forbehold om at

vi ikke nødvendigvis fikk et representativt tall med tanke på kabotasje, da mange av
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respondentene kun kjørte grensekryssende transport. Det kan antas at dette resultatet

hadde sett annerledes ut om undersøkelsen hadde blitt gjennomført på en kontroll på for

eksempel Vestlandet.

Oppdrag totalt i Norge

Frequency Percent Valid Percent Cumulatpve Percent

Valid 1 4 149 32.7 44 7 44.7

5-9 42 9.2 12.6 57.4

10-14 34 7 5 10.2 67.6

15-19 21 4 6 6.3 73 9

20-24 17 3 7 5.1 79 0

25-29 15 3.3 4.5 83 5

30-34 1 2 t 83.8

40-44 7 1 5 2 1 85 9

45 49 9 2 0 2 7 88 h

50-54 5 1 : 1.5 90 1

55-59 1 90 4

60-64 3 7 .9 91 3

65-69 2 4 5 91 9

75-79 I .2 3 92 2

over 79 20 5 7 7.8 100 3

Total 333 73.2 100.0

Missing System 122 26.8

Total 455 100.0

Det er også interessant å merke seg antallet som rapporterer å kjøre kabotasje i Norge. Det

er relativt få som oppgir at de kjører ofte kabotasje, men hele 63.36 % av respondentene

oppgir å ha kjørt kabotasje de siste 12 månedene.

14 % av respondentene oppgir å ha kjørt kabotasje mer enn 45 ganger i løpet av de siste 12

månedene. Til sammenlikning har 91 respondenter oppgitt at de har kjørt over 80 ganger til

Norge. Det som fremkom av samtaler med sjåførene når undersøkelsen ble gjennomført, var

at mange kjørte fast, grensekryssende trafikk mellom Norge og Sverige. Det vil da bli

karakterisert som internasjonal transport og ikke kabotasje, selv om de hyppig er innenfor

Norges grenser.

Har biler registrert i Skandinavia sjåfører fra andre nasjonaliteter?
Kabotasjestatistikk som foreligger tar som regel utgangspunkt i bilen, ettersom det er bilens

registreringsland som bestemmer om oppdraget er kabotasjekjøring eller ikke. Vi ønsker

dermed å undersøke nasjonalitet på sjåfør sett i sammenheng med bilens registreringsland.
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Modellen nedenfor viser at det på norske biler er 40,4 % sjåfører som ikke er fra Norge.

Nasjonaliteten på sjåførene er henholdsvis svensk, polsk, ungarsk, tysk og «annet». Dette

tyder på at norske selskaper benytter utenlandske sjåfører til sine oppdrag.

Gjør man samme sammenlikning på svenske biler blir resultatet at 32.8 % av sjaførene på

svenske biler har enn annen nasjonalitet enn svensk og norsk. Her er flere nasjonaliteter

representert, blant annet Polen og Litauen. Dette gir en ny dimensjon til

kabotasjestatistikken, for selv om flere rapporteringer viser at en stor del av den

grensekryssende transporten er med svenske biler benytter de til en viss grad utenlandske

sjåfører.

Nasjonal tet pe sj»,f/mer som kjmer svenske biler
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Konklusjon
Det tegner seg et tydelig bilde av godstransport på veg inn i Norge gjennom denne

forrapporten. Vi ser at lønnsnivået er betydelig lavere enn den norske minstelønnen vi finner

i tariffavtalene for godstransport på veg.

Så mye som en fjerdedel av alle sjåførene i undersøkelsen får 1000 euro eller mindre i

måneden. Dette viser at det finnes sjåfører som kjører i Norge til så dårlige lønninger at det

må karakteriseres som sosial durnping. Det er også tilfeller av sjåfører som kjører innad i

Norge med 1000 euro eller mindre i månedslønn.

63 % av respondentene oppgir å ha kjørt kabotasje i Norge i løpet av de siste tolv månedene.

Slik det fremgår av statistikken har de fleste sjåførene som kjører i Norge samme lønn her

som ved transportoppdrag utenfor Norge.

40 % av de norske bilene har utenlandsk sjåfør. Det tilsvarende tallet for svenske biler er 36

%. Dette betyr at flere selskaper med norsk- eller svenskregistrerte biler benytter sjåfører fra

andre land.
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Vedleeu: Spørreskjemaet

YRKEDTRAFIKKFORDUNDET
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Språk: Norsk

Sporreundersokelse om lonns- og arbeidsvilkår i transportnæringen

Dette er en sporreundersokelse som skal giennomfores for å kartlegge og dokumentere de hmns- og

arheidsvalkar som utenlandske siåforer far nar de kjorer i Norge. Kryss av på riktitz alternativ der det er
hokser eller skriv inn svar der det er en strek tvennlIgst skriv inn på engelsk; Spo-rreundersstkelsen er

anonym og gjennomfores av Yrkestraftkkforhundet. et fagforhund for slaforer i Norge.
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