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Emil Öberg är född och 
uppvuxen i Falkenberg 
på Västkusten. För tio år 
sedan beslutade sig Emils 
föräldrar – Pernilla från 

Falkenberg och Håkan som är uppvuxen 
i Östersund – för att flytta från Falken
berg till Vallrun i Jämtland där familjen 
sedan många år hade sitt fritidshus. 
Varje påsk under många år åkte familjen, 
som utöver Pernilla, Håkan och Emil 
även består av Emils syster Emma, de 
hundra milen till Vallrun och fritidshu
set som köptes in i familjen av Emils och 
Emmas farmor och farfar.

EN DEL TYCKTE DET VAR OANSVARIGT av 
Pernilla och Håkan att ”sätta barnen i 
glesbygden utan framtidsmöjligheter”. 
Men Emil skapade tidigt sin framtid 
utan silversked i mun och han har 
arbetat sig upp från att under hög
stadietiden klippa gräsmattor med en 
äldre åkgräsklippare som en vänlig 
person skänkte och som därmed blev 
starten på hans företagande. Den allra 
första bokföringen hade egentillverkade 
pärmar av wellpapp.

– På sommarlovet mellan åttonde
och nionde klass drev jag ett projekt 
som sommarlovsentreprenör, säger 
Emil Öberg. Jag etablerade Emils 
Byservice och åkte runt och klippte 
gräsmattor åt både bofasta och åt fri
tidshusägare.

MED TANKE PÅ INTRESSET för lastbilar 
och maskiner var gymnasievalet mycket 
enkelt för Emil. 

– Att välja fordons och trans
portprogrammet, med inriktning på 

lastbilsförare, på Jämtlands gymnasium 
i Östersund var självklart, säger Emil. 
Jag hyrde en lägenhet på Frösön – mitt 
emellan skolan och Frösöns lantbruk, 
som är en stor gård med mjölkkor, där 
jag arbetade varje ledig stund – vår, 
sommar och höst. Utöver djurskötsel 
utförde jag även uppdrag med gårdens 
traktorer, maskiner och redskap. 
Redan under det första året på gymna
siet i Östersund började Emil planera 
för att starta eget. Han sparade varenda 
krona han tjänade på sina extrajobb. 
Emils pappa Håkan arbetade också 
extra med att måla hus och satte in 
pengarna på Emils konto. Efter två år 
hade de fått ihop en grundplåt i kapital 
som möjliggjorde för Emil att gå till 
banken och ansöka om ett lån. Och 
lånet beviljades!

ETT VILLKOR FÖR ATT FÅ GRÖNT LJUS 
av banken var att Emil fick ett bra 
plogområde med avtal med flera 
vägsamfälligheter och stugföreningar i 
Åkersjön och Vallrun.

– Jag startade min egen verksamhet 
ÖbergGruppen AB i maj 2015, säger 
Emil. I slutet av maj 2017 köpte jag min 
hjullastare, en L70F -08 och den 9 juni 
samma år tog jag studenten på fordons 
och transportprogrammet. Dagen efter 
studenten lånade jag en lastbil för att 
transportera min hjullastare för att 
använda på jordbruket på Frösön som 
behövde hjälp av mina tjänster.

EMIL ÖBERG KÖPTE SIN HJULLASTARE av 
SvenOlof Råberg som under många år 
drev en entreprenadrörelse i Åkersjön 
och som lärt känna Emil och hans familj.

20-årige Emil Öberg från
Vallrun i Krokom kommun 

i Jämtland blev tidigt 
intresserad av lastbilar och 

maskiner. 2017 förverkli-
gade han sin barndoms-

dröm när han köpte en 
egen hjullastare och bild-

ade egen åkeri- och
 entreprenadrörelse. 

Beläggningen är mycket 
god och Emil rycker även 

in som lastbilsförare under 
vissa perioder.

Text & Foto: Anders Karlsson
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– SvenOlof sålde hjullastaren till
mig i samband med att han gick i 
pension, säger Emil Öberg. Jag tog 
även över en hel del av SvenOlofs 
entreprenadkunder. Det handlar bland 
annat om fritidshusägare och företa
gare i VallrunÅkersjönområdet som 
är i behov av snöröjning och entrepre
nadarbeten.

DET BLEV EN RIVSTART eftersom förra 
vintersäsongen var mycket snörik. Det 
snöade nästan varje dag och de dagar 
det inte snöade så blåste det så att 
vägarna här i området yrde igen.

– Även snöröjningssäsongen

2018–2019 har varit mycket bra, säger 
Emil. Trots att det har varit mindre 
snömängder så har vädervariationer
na gjort att det har skapats behov av 
snöröjning och sandning.

DET ÄR UNDER VINTERSÄSONGEN som 
det har varit bäst beläggning för Emil 
Öbergs rörelse sedan starten 2017. 

– Under barmarksperioden är det
begränsade uppdrag för mina maskin
tjänster, säger Emil. Det handlar mest 
om vägunderhåll och mindre schakt
arbeten. Däremot råder det ingen brist 
på övriga uppdrag för mig under den 
perioden.

ATT EMIL TOG ÖVER SvenOlofs entre
prenadrörelse spred sig som ringar på 
vatten i Vallrun och Åkersjön. Emil 
fick snabbt goda vitsord av uppdrags
givare och det blev även känt att han 
hade fallenhet för att köra lastbil. 

– Av en tillfällighet fick jag ett samtal
av en åkeriföretagare i Rötvattnet en halv
timmes bilfärd från Vallrun som frågade 
om jag kunde rycka in och fara upp på 
fjället med hans lastbil för att hämta 250 
renar och köra dem till andra betesmar
ker – en sträcka på 30 mil enkel väg.

EMIL TYCKTE ATT FÖRFRÅGAN lät spän
nande och tackade ja till detta uppdrag. 



FÖRETAGARFOKUS Jag har en 
etablerad 

kundkrets och jag har 
även planer på att 

utveckla verksamheten 
med fler maskiner 

och fordon.

Vi gör allt 
för att skapa 
uppmärksamhet.

Vi konstruerar högpresterande  varningsprodukter för 
utrycknings- och specialfordon. Alla våra produkter har 
ett och samma syfte; att skapa uppmärksamhet i krävande 
och utsatta situationer. Uppmärksamhet som bidrar till 
en säkrare miljö för förare och omgivning.

www.standby.eu

Sedan dess rycker Emil in regelbundet 
och kör extra för denna åkeriföretagare 
och de har ett givande samarbete och 
tipsar varandra om uppdrag. Transpor
ter av renar är sedan dess en av Emils 
kompetenser.

Emil Öberg hyr in sig i ett ändamåls
enligt garage i Åkersjön Snöskoter
klubbs garage. Där är även skoterklub
bens pistmaskin uppställd och Emil 
utför även uppdrag som pistmaskinsfö
rare för skoterklubben.

EMIL ÅNGRAR INTE EN SEKUND att han 
startade eget. Rörelsen går bra och 
nyligen investerade han i en skogsfast
ighet med tillhörande bostadshus och 
ekonomibyggnader och det finns långt 
framskridna planer på att bygga egen 
verkstad på den egna marken.

TROTS ATT EMIL ÖBERG ÄR en ung fö
retagare i glesbygd upplever han inte 
sin tillvaro som isolerad. 

– Jag har regelbunden kontakt
med mina uppdragsgivare och 
med min åkarkollega i Rötvattnet, 
säger han. Dessutom har jag fått 
god kontakt med några andra killar 
med liknande jobb och intressen 
som också har startat eget. En del 
av dem lärde jag känna under gym
nasietiden i Östersund. Regelbun
det kopplar vi upp oss i konferens
samtal och pratar i telefon när vi är 
ute på uppdrag – oavsett om det är 
dagtid eller kväll eller natt. Det är 
alltid någon som är vaken när man 
kör. Därmed har jag kollegor trots 
att vi är ute på uppdrag på olika 
platser.

EMIL ÖBERG SER MYCKET LJUST 
på framtiden. 

– Jag har en etablerad kundkrets
och jag har även planer på att utveckla 
verksamheten med fler maskiner och 
fordon, säger han. Jag vill samtidigt 
uppmuntra andra ungdomar med 
lastbils och maskinintresse att våga 
ta steget att antingen bli lastbils eller 
maskinförare, eller att starta egen ma
skinrörelse. Om man har fallenhet för 
föraryrket och om man håller det man 
lovar och om man har ett nätverk av 
seriösa kollegor så finns alla förutsätt
ningar på plats för att lyckas. 
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