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Vi är TYA



Vad gör TYA?

Vår vision  
• Vi skapar säker 

arbetsmiljö, högre 
kompetens och 
hållbar tillväxt 

Våra värderingar
• Professionell
• Lika värde
• Hållbar

Våra mål
• Genom samverkan 

skapa ökad säkerhet och 
attraktiva arbetsplatser 

• Tillgodose företagens
behov av kompetens 

• Tillfredsställa behovet 
av kompetent personal 



TYA i siffror

• 29 anställda

• 6 regionala projektledare (RPL)

• 70 aktiva projekt varav 26 rena 
arbetsmiljöprojekt

• 18 384 aktiva användare använder 
TYAs utbildningsmaterial för skolor via 
tya-gymnasieportal.se

• 200-250 aktiva publikationer i 
webbshopen

• Cirka 131 000 artiklar från webbshopen 
levereras per år 

• Cirka 32 000 utbildningsintyg och 
yrkesbevis inom Truck och Maskin utfärdas 
årligen 

• TYA har avtal om truck- och maskinförar-
utbildning med 520 företag som 
tillsammans har 875 verksamma 
instruktörer

• I genomsnitt 300 kurstillfällen per år med 
cirka 3 000 deltagare



Vi på TYA arbetar med

• Ett hållbart arbetsliv
• Utbildningar och läromedel
• Rådgivning och omvärldsbevakning
• Kompetensförsörjning



Vad skiljer oss från annan
verksamhet? 
• Vi jobbar inte för egen vinning  
• Vi har ett ideellt uppdrag från våra 

parter som ska gynna alla aktörer och 
medarbetare inom transportområdet  

• Vi jobbar för individen och 
att varje år ska bli det bästa året 
någonsin att jobba i transportbranschen



TYA anslutet företag

• Innebär att man via kollektivavtal mellan 
Svenska Transportarbetar-förbundet och 
Transportföretagen, Almega Media-
företagen och Tjänsteföretagen och KFO 
betalar en avgift till TYA.

• Avgiften regleras i kollektivavtalet och 
beräknas på årslönesumman för 
arbetare och tjänstemän inom 
avtalsområdet. 

• Avgiften gör att du som företag får 
tillgång till exempel fortbildning, verktyg 
för bättre arbetsmiljö, rådgivning, 
deltagande i konferenser, insatser 
kopplat till branschens kompetens-
försörjning med mera.



TYAs ägare 
– (nästan) hela transportbranschen

På arbetsgivarsidan finns 
Transportföretagen:
• Biltrafikens 

arbetsgivarförbund
• Svenska Flygbranschen
• Motorbranschens 

arbetsgivarförbund
• Petroleumbranschens 

arbetsgivarförbund
• Sveriges Hamnar

På arbetstagarsidan finns 
fackförbunden:
• Svenska Transport-

arbetareförbundet
• Ledarna
• Unionen

TYA är en 
neutral part

Övriga arbetsgivar-
organisationer:
• KFO
• Almega tjänste-

företagen och 
mediaföretagen



TYAs erbjudande

• Proaktivt arbetsmiljöarbete
• Kompetensfrämjande aktiviteter 
• Rådgivning 
• Omvärldsbevakning
• Stärka branschens attraktivitet 

och status



TYAs branschråd
För de olika delbranscherna i TYA finns 
branschråd sammansatta av representanter för 
TYA anslutna företag och parterna. 



TYA arbetar inom flera 
delbranscher

• Åkeri
• Hjulutrustningsteknik
• Flyg
• Hamn och stuveri
• Miljö
• Petroleum
• Taxi
• Terminal och lager



Här möter du TYA

Kurser, konferenser och seminarium • Branschråd • Event 
•tya.se •Sociala medier



Projekt på gång



OSA i transportbranschen

TYAs medlemsföretag ska få stöd i 
att arbeta med före-skriften 
Organisatorisk och Social 
Arbetsmiljö. 

Webbsidor på tya.se med stöd i 
form av checklistor och enkäter, 
exempel på rutiner, praktiska 
hjälpmedel och användbara länkar.



Utveckla E-Learning för personal som ska arbeta 
inom hjulutrusningsteknik och inte har någon 
erfarenhet sedan tidigare. 

Under högsäsong behöver branschen för 
hjulutrustningsteknik anställa extrapersonal. Det 
kan vara personer helt utan utbildning inom detta 
område.

Extrapersonal, skolelever som ska ut på praktik 
med flera.

Däckskolan 0



En tvådagarskurs för dig som kommer in 
i yrket utan kunskap eller behöver kompetens-
påbyggnad.

TYA tar över DS 1 och DS 2 från DRF 
(Däckspecialisternas riksförbund) under 2018, 2019 
och 2020 på DRFs önskemål. 

Tre kurser är planerade till 2020.

Målgrupp: Befintliga däck- och hjulmekaniker som 
kommer in i yrket utan teoretiskt kunskap.

TYA administrerar kursen samt står för kvalitet och 
instruktör.

Däckskolan 1&2



Ta reda på vilka arbetsmiljörisker som 
finns vid hantering med punkterings-
vätskor.

Förstudien finns publicerad på tya.se och 
där möjlig att skriva ut.

Risker med punkteringsvätskor



Få däckmontörer och arbetsgivare att förstå 
risker samt motivera till att pumpa säkert.

Det sker olyckor varje är ibland allvarliga.

En broschyr och en affisch, finns att beställa 
från tya.se

Pumpningsmaterial



Folder med illustrationer som vi hoppas 
ger färre förslitningsskador 

Däckergonomi



Instruktionsfilmer för gymnasiematerial 
m.m.

Däckfilmer



Utarbeta utbildningsmaterial för   stora 
entreprenaddäck.

Däckskolan 3



Få Fler yrkesvägar in i yrket

Arbetet
- Branschkrav

- Yrkesvux

- Valideringsmodell

Bli däckmontör



Tack för att ni lyssnade!

Åsa Backman 
asa.backman@tya.se




