
Här hittar du snabblänkar till 
bland annat
• cirkulär
• kollektivavtal
• kurser och utbildningar
• blanketter och mallar.

Transportföretagens nya hemsida har nytt utseende, smartare funktioner 
och enklare navigering - allt för att underlätta för dig som medlem. 

Här får du en kort beskrivning av hemsidan och vad du som medlem får tillgång till 
när du loggar in.

transportforetagen.se - Logga in som medlem

Klicka på ”Logga in” högst upp på startsidan.

Fyll i ditt användarnamn och lösenord i rutan som visas.

Får du problem eller har frågor, kontakta oss på 
info@transportforetagen.se, så hjälper vi dig.

Är det första gången du loggar in?   
Klicka här!

Har du glömt ditt lösenord?  
Klicka här!

Du får dessutom nyheter och annat matnyttigt anpassat för dig. 
Som inloggad får du också tillgång till:

Arbetsgivarguiden – vår juridiska handbok som är till för att  
underlätta för dig att driva och utveckla din verksamhet.

Steg-för-steg guider – när du exempelvis ska anställa. 

Material – att ladda ner och beställa.

Att spara favoritsidor och hantera din profil – läs mer  
om det på nästa sida.

När du loggat in anpassas startsidan automatiskt - utifrån ditt medlemsskap med oss

Har du flera inloggningar till olika företag kan du nu få en inloggning med åtkomst till alla företagen.
Hör av dig till info@transportforetagen.se, så hjälper vi dig.



 
Vill du läsa om 

andra branscher? 

Klicka på ”Välj bransch” 
högst upp på 

startsidan.

 

Spara som favoritsida

 

Klickar du på denna så sparas sidan som favorit. 
Alla dina favoritsidor samlas i fliken  

”Mina favoritsidor” på din inloggade startsida. 

Här kan du lätt hitta tillbaka till  
det innehåll som du är mest  
intresserad och i behov av.

@transportforetagen

 

Får du problem eller har frågor, kontakta oss på 
info@transportforetagen.se eller 08 762 71 99, så hjälper vi dig.

@Transportft

För att ytterligare underlätta för dig finns det ett  
fliksystem mitt på startsidan med följande innehåll:

Aktuellt
Här kan du läsa om viktiga frågor för våra medlemmar  
(denna flik kan alla se).

Mina favoritsidor
Här hittar du de sidor som du har favoritmarkerat.

Kontakter
Här finns information om hur du lättast kommer i kontakt med oss.

Min profil 
Här kan du:
• ändra ditt lösenord
• uppdatera dina kontaktuppgifter
• se din företagsinformation
• ladda ner fakturor, ändra och ta bort kontaktpersoner  

(om du har den rollen på ditt företag)
• prenumerera på nyhetsbrev
• skriva ut medlemsintyg.

Har du flera inloggningar till olika företag?  
Hör av dig till: info@transportforetagen.se,  
så hjälper vi dig att skapa en inloggning med åtkomst till alla.   
    


