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Amazon har gjort grundaren Je�  Bezos
till världens rikaste man. Nu har 
e-handelsjätten etablerat sig även
i Sverige.

Företaget vill visa upp en kultur av laganda 
där medarbetarna »arbetar hårt, har roligt 
och skapar historia« och dess logotyp bildar 
en glad mun.

Men bakom leende paket, hurtfriska motton 
och peppande evenemang döljer sig en annan 
verklighet. För framgången vilar också på 
knäckta ryggar, tu� a arbetsvillkor, osäkra 
anställningar, övervakning och motarbetande
av fackföreningar.

Boken är samtidigt en berättelse om hur 
arbetsmarknaden förändras i och med den 
växande e-handeln.

Journalisten Julia Lindblom har sedan 2019 
rest runt till Amazons gigantiska lager i 
Europa och pratat med lagerarbetare,  
leveransbud och andra som under hot om 
uppsägning försöker organisera sig för bättre 
villkor.

Julia Lindblom (f.1989) är journalist 
på tidningen Arbetaren och tilldelades 
Svenska Byggnadsarbetareförbundets 
kulturstipendium för journalistik 2019.
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Pressekreteraren nickar mot ett 
konstgjort träd i receptionen.
I trädet hänger små 
guldfärgade lappar i snören. 
Det är önskningar och 
hälsningar som anställda har 
fått skriva ned i samband med 
barncancerdagen som hölls 
dagen före mitt besök här på 
Amazons FC i Bad Hersfeld. 
Pressekreteraren säger att det 
är ”förtjusande” att så många 
gick till jobbet i pyjamas.

– Du blir helt kokt av det här 
jobbet. Du känner alltid en 
konstant smärta. I ryggen, 
armarna, händerna, överallt. 
Då behövs mer än en dag 
för att du ska återhämta 
dig. Dessutom är det svårt 
att planera tiden med det 
vansinniga schema vi har. Om 
jag har en ledig dag och börjar 
klockan fyra morgonen efter 
kan jag ändå inte göra något 
den dagen. Jag måste vila, 
säger Francesca.

Ur boken
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