
Kalles dag som distributionsmontör – Ett höjdarjobb! 
 

När klockan ringer på morgonen har jag en spännande dag framför mig! Mitt arbete är både viktigt 
och varierande, då jag ser till att det finns ström fram till 
bland annat byggnader. Jag arbetar både på hög höjd och 
på marken och är mycket utomhus. Det gillar jag! 

Jag tar min företagsbil på morgonen för att åka och möta 
upp mina arbetskamrater. Bilen är mitt kontor och i den 
har jag all utrustning som jag behöver. Dator, material, 
skyddsutrustning och alla mina verktyg. Jag kan till och 
med värma mat och koka kaffe. Jag älskar min bil som jag 
sköter helt själv! 

 
Idag kommer jag att åka med min arbetskamrat Patrick till en nybyggnation av lågspänningsnät mitt i 
stan. Vårt arbete är att lägga ner kabel längs med en väg. Till hjälp har vi en stor grävmaskin med 
förare. Då dagens arbete sker på en hårt trafikerad väg, har vi även två TMA-bilar och vägvakter med 
oss. En TMA-bil har en stor ljusskylt monterad på sig. Skylten uppmärksammar bilister att vägbygge 
eller räddningsinsats pågår. Vi behöver deras hjälp, så vi alla kan vara trygga när vi arbetar vid en hårt 
trafikerad väg. Säkerheten är mycket viktig! 
Dagens arbete går ut på att lägga ner kabel i den takten som grävmaskinisten har öppnat vägkanten. 
Kabeln är grov och jag behöver specialmaterial för att skarva dem. I detta arbete använder jag även 
gas. Här är det viktigt att jag arbetar noggrant. Kabeln kommer att anslutas till en station som sedan 
fördelar strömmen vidare. 
 
När jag jobbar i stationer handlar det vanligen om att 
felsöka och avhjälpa. Då det är hög spänning i stationerna 
ringer jag till en driftcentral för att få tillstånd, så att jag 
säkert kan börja arbeta. Jag gör även en egen 
säkerhetsbedömning inför varje arbete. Detta gör jag i en 
app i mobilen.  
 
Mitt jobb är superhäftigt för elektricitet är livsnödvändigt. 
Arbetet är mycket varierande. Ibland lägger jag ner kabel i 
marken och ibland från traktorns korg och arbetar med 
ledningar i luften. Ibland behöver jag klättra upp på stolpar i 
speciella stolpskor för att komma upp och kunna utföra mitt 
jobb eller för att utföra en räddningsåtgärd. Jag arbetar 
mycket med kroppen men vissa moment kräver stor 
noggrannhet. Att lägga ner kabeln i marken är fysiskt, men 
när jag ska skarva måste det bli exakt. När jag arbetar på 
hög höjd, blir jag lugn och totalt fokuserad. Variationen och 
utmaningarna är charmen med mitt jobb! 
 
 
 



Patrick och jag träffades på Åsbo Kursgård - Energibranschens Utbildningscenter.  Vi studerade på 
Elprogrammet och valde i årskurs 2 inriktning distributionselektriker. Det var en spännande och 
givande utbildning och vi båda fick jobb direkt efter utbildningen var färdig! Arbetsmarknaden 
behöver oss och behöver fler. Åsbro Kursgård utbildar även eldistributörer via Branschskola, samt via 
Arbetsmarknadsutbildning Linjemontör/distributionskontor. 
 
I företaget som jag jobbar för utbildas vi årligen i olika saker. Tillexempel terränghjuling, skylift och 
heta arbeten. Regelbundet utbildas vi även i nedtagning av nödställd, ESA, hjärt- och lungräddning. 
Imorgon ska vi repetera på att ta ner nödställd. Det är viktigt om en kollega svimmat av på hög höjd 
att vi får ner denne säkert. Med säkerhet vaknar jag upp i morgon med en ny spännande dag framför 
mig! 
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