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Sammanfattning 

Vi lever i dag i ett mångkulturellt samhälle där ett samarbete mellan olika nationaliteter är en 
nödvändighet om vårt samhälle ska fungera. Transportbranschen och i detta fall 
lastbilsbranschen har en stor del i detta samarbete mellan länder. 

Denna undersökning om bristen på lastbilsförare med invandrarbakgrund i Sverige bygger på 
litteraturstudier och kvalitativa intervjuer med 10 lastbilsförare med invandrarbakgrund från 
olika länder i världen, samtliga är verksamma i dag som lastbilsförare i Sverige. 
Undersökningen är ett försök till att ta reda på om det finns få lastbilsförare med 
invandrarbakgrund i Sverige, och vad det kan tänkas bero på i så fall. De 10 intervjuade 
lastbilsförarna ger sin bild av situationen på arbetsmarknaden för lastbilsförare med 
invandrarbakgrund. 

Resultatet i undersökningen visar på att tänkbara anledningar till att det finns få lastbilsförare 
med invandrarbakgrund är bristande kunskaper i svenska språket, kostnaden för att ta ett 
lastbilskörkort med släp och att det i vissa länder anses ha mer status i att vara bussförare än 
lastbilsförare. 
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Yrkeskompetens.  
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Förord 

Härmed vill jag tacka min handledare Eva Lanteli som har varit ett stort stöd under arbetet med 
denna uppsats. Eva har hela tiden gett mig konstruktiva kommentarer på mitt arbete. Jag vill 
även tacka de lastbilsförare med invandrarbakgrund som jag har intervjuat, utan er hade min 
studie varit omöjlig att genomföra. Jag vill tacka för information som jag har fått från Robert 
Dierks på TYA, och från andra branschföreträdare. Jag vill även tacka Carl-Gustaf Carlsson, 
rektor på Häverögymnasiet i Norrtälje för att jag fått använda honom som ”bollplank” när jag 
arbetat med denna undersökning. Jag vill även rikta ett stort tack till professor Lennart Nilsson, 
professor i yrkespedagogik vid universitetet i Göteborg. Trots ett pressat schema tog sig Lennart 
tid till att svara på mina frågor när jag intervjuade honom i Göteborg.
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Inledning 
 

Något som jag har reflekterat över när jag är ute på vägarna och åker är att det är väldigt få 
svenskregistrerade lastbilar som framförs av lastbilsförare med invandrarbakgrund. Jag har 
funderat över detta, det är en intressant fråga. Du kan se yrkesförare med invandrarbakgrund 
som kör pendeltåg, tunnelbana, spårvagn, taxi och stadsbuss. Vad kan det vara för orsaker som 
styr detta? Invandrarna arbetar som yrkesförare i taxibilar och stadsbussar, men inte i lastbilar? 
Med den stora brist på kompetenta lastbilsförare som branschen befinner sig i idag, varför 
hamnar inte invandrarna inom lastbilsföraryrket? 

Med invandrare menar jag då den definition som Valideringsdelegationen har på invandrare 
som ska validera sina kunskaper, de personer som har erhållit sin kompetens utanför Norden. 
Med begreppet lastbilsförare menar jag förare som framför fordonsekipagen lastbil, lastbil och 
släp, eller dragbil med trailer. Lastbilsföraryrket idag är ett bristyrke, lastbilsförare ligger med i 
topp på listan över arbeten arbetsförmedlingen betraktar som ett bristyrke i dag och under den 
närmaste framtiden. Transportbranschen närmast skriker efter kompetent personal som kan köra 
lastbil med släp. 

Jag är verksam som fordonslärare på ett fordonsprogram där vi utbildar lastbilsförare, en 
transportskola. På denna skola har jag arbetat sedan 2003. I dagsläget har skolan jag är verksam 
på 90 elever på fordonsprogrammet/transportskolan, varav en elev har invandrarbakgrund. När 
jag ser fördelningen av elever med invandrarbakgrund kontra svenska elever på 
fordonsprogrammet gren transport, så kanske inte det är så underligt om jag inte ser några 
lastbilsförare med invandrarbakgrund på svenska vägar. Det är med denna förståelse för 
lastbilsföraryrket och transportbranschen som jag ställer mig frågan, varför ser jag så få 
lastbilsförare med invandrarbakgrund på svenska vägar?  

Med utgångspunkt i hur jag upplever att det ser ut i transportbranschen i dag, anser jag att min 
frågeställning om bristen på lastbilsförare med invandrarbakgrund är angelägen och intressant. 

Transporterna är ett medel för ekonomisk tillväxt och social välfärd. Effektiva transporter ska 
vara en del som bidrar till Sveriges internationella konkurrenskraft. I en prognos som SIKA1 har 
tagit fram på uppdrag av regeringen kan man utläsa att SIKA beräknar att godstransporterna 
kommer att öka med c:a 21 % till år 2020. Transportbranschen idag befinner sig i en situation 
då det inte finns lastbilsförare att tillgå i den utsträckning som vore önskvärt. Med den brist på 
lastbilsförare som finns i Sverige, finns det en påtaglig risk för att de transporter som efterfrågas 
inte kommer att kunna tillgodoses av transportbranschen. Detta kan i sin tur leda till att det 
uppstår brist på gods som kan påverka att tillväxten bromsas upp i landet. Transporterna med 
lastbil beräknas att öka mer än transporterna med tåg och sjöfart. De internationella 
transporterna till och från Sverige förväntas att öka mer än de inhemska transporterna i Sverige. 
Detta kommer att innebära att godset måste transporteras längre sträckor med lastbil. Hur ska 
transportbranschen i framtiden kunna möta denna ökande efterfrågan på transporter, om det inte 
finns lastbilsförare att tillgå? Det kommer att behövas fler personer som kör lastbil i Sverige, då 
kan inte invandrarna stå utanför. 

                                                      
1 www.sika-institute.se pressinformation 2005-12-20 och sika rapport 2005:6 
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Syfte 
Mot bakgrund av det ovan beskrivna problemet med bristen på lastbilsförare med 
invandrarbakgrund är syftet med denna undersökning att finna tänkbara orsaker till bristen på 
lastbilsförare med invandrarbakgrund i Sverige. 

Frågorna som jag vill försöka att få ett svar på i denna undersökning är dessa: 

Är det så att det finns få lastbilsförare med invandrarbakgrund i Sverige? 

Vad kan tänkas vara orsakerna till detta? 

Avgränsning 

Jag har i denna studie valt att fokusera på lastbilsförare med invandrarbakgrund. De kriterier för 
vad som är invandrarbakgrund har jag tagit från Valideringsdelegationens definition av 
invandrare som ska validera sina yrkeskunskaper. Invandrarna får inte ha utbildats eller arbetat i 
de nordiska länderna. 

Jag hoppas att svaren jag kommer att få fram i min undersökning ska hjälpa till att belysa min 
fråga om den eventuella bristen på lastbilsförare med invandrarbakgrund. De svar som kommer 
fram hoppas jag ska kunna lyftas upp till en diskussion om invandrarnas språkkunskaper, 
yrkeskompetens och körkort. Jag vill även belysa validering av yrkeskunskaper. Är det en bra 
metod för att få in lastbilsförare med invandrarbakgrund i branschen? 

Bakgrund 

Lastbilsföraryrket idag är ett bristyrke. Lastbilsförare ligger med i topp på listan över arbeten 
arbetsförmedlingen betraktar som ett bristyrke i dag och i den närmaste framtiden. 
Transportbranschen formligen skriker efter kompetent personal som kan köra lastbil med släp 
Information som jag har fått från TYA2 säger att det i dag utbildas c:a 2100 lastbilsförare varje 
år inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I dag finns det cirka 114 000 lastbilsförare i 
Sverige. Det förväntade antal lastbilsförare som kommer att behövas i branschen varje år under 
den närmaste framtiden är c:a 7000 per år3.  

                                                      
2 Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd, benämns dagligdags som TYA. I efterföljande text 

kommer jag fortsättningsvis att använda förkortning TYA. TYA är ett samarbetsorgan mellan 

arbetsgivare och arbetstagarorganisationer inom transportsektorn. Cirka 17 000 företag med ungefär 

140 000 anställda, är anslutna till TYA i dagsläget. Verksamheten bedrivs genom kursverksamhet och 

projektverksamhet som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. TYA samarbetar med skolor och 

myndigheter och utarbetar informationsmaterial och läromedel. 

 

3TYA:s arbetskraftsbarometer 2007 
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En bidragande orsak till bristen på lastbilsförare i framtiden är förväntade stora 
pensionsavgångar, då medelåldern på svenska lastbilsförare är ganska hög i dag. Och på att 
transporterna inom och utanför Sveriges gränser ökar för varje år. Vi importerar och exporterar 
mer och mer. Lastbilen är då en naturlig del i dessa transporter från producent till konsument, 
och vidare ut till dagligvaruhandel och fabriker. Lastbilens fördel är att den kan ta godset från 
punkt A till punkt B utan omlastningar av godset, och att kunden kan få godset ända fram till 
”dörren”.  

I dag vill inte företagen ligga med några lager, det kostar för mycket. Företagens lager ligger i 
dag på lastbilarna på väg till kund. Företagen tillverkar bara det som de har fått order på, inte för 
att lägga något på lager. Begreppet just in time4 är en styrande faktor i dag inom 
transportbranschen. Detta hör ihop med att företagen inte vill ligga på några lager med 
komponenter, utan lastbilen ska leverera komponenterna i den takt som till produktionen kräver. 
Skulle något hända med transporten av delar till fabrik tar det inte många timmar innan fabriken 
står still. 

Lastbilar, lastbilsförare och transportbranschen har en viktig samhällsfunktion att fylla. Det 
ligger mycket ekonomiska aspekter och samhälleliga strukturella funktioner i ett väl fungerande 
transportsystem. 

Bristen på lastbilsförare i Sverige 
Bristen på lastbilsförare är stor i Sverige. TYA:s arbetskraftsbarometer5 för 2007 beskrivs 
svårigheterna med att kunna få tag på lämplig personal och vilka konsekvenser detta får för 
branschen. TYA har i samarbete med företaget Statisticon6 tagit fram arbetskraftsbarometern 
20077. De har frågat närmare 1000 åkerier i Sverige hur de ser på sina rekryteringsbehov under 
perioden maj 2006-april 2007. I arbetskraftsbarometern beskrivs hur TYA ser på 
rekryteringsbehovet, svårigheter med att hitta lämpliga lastbilsförare, hur det ser ut med 
utbildningsanordnare inom transportbranschen, intresset för lastbilsbranschen och en prognos 
för framtiden. 
 

Rekryteringsbehovet av lastbilsförare 

Nära fyra av tio åkerier säger att de kommer att behöva anställa lastbilsförare under denna 
period. Under det senaste året har två av tre tillfrågade åkerier i undersökningen8 rekryterat 
                                                      
4 Just In Time kännetecknas av att det är ett system för att producera och leverera rätt produkt, i rätt 

tid och i rätt volym, ett sätt för att minska lagerkostnader. Utgår ifrån de japanska styrningsfilosofierna 

om materialflöde och resurser. Just In Times mest kända filosofi är Toyota Production Systems (TPS). 

 

5 Arbetskraftsbarometern är en redogörelse från TYA om vad de anser om framtiden. 

6 www.statisticon.se 

7 TYA:s arbetskraftsbarometer 2007 

8 TYA:s arbetskraftsbarometer 2007 
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lastbilsförare. Under en 12 månaders period har cirka 5 900 lastbilsförare anställts. Anledningen 
som åkerierna främst uppger till nyanställning är att verksamheten har utökats.  
 
Ersättningsrekryteringar av personal som åkerierna har gjort under det senaste året beror på 
pensionsavgångar, bland personalen motsvarar detta 10 % av rekryteringsbehovet i Sverige. 
Under de närmaste fem åren räknar branschen med att cirka 11 % av de anställda lastbilsförarna 
kommer att gå i pension. 
 
Drygt 40 % av de tillfrågade åkerierna uppger att de har haft problem med att rekrytera 
lastbilsförare till åkeriet, de anser att problemet till stor del beror på svårigheter med att hitta 
behörig personal. Rekryteringen av kompetent personal ser lite olika ut i landet, det verkar som 
att det är störst behov av förare till distribution och fjärrtransporter när jag tolkar 
arbetskraftsbarometern för 2007. Dessa lastbilsförare eftersöks mest i sydöstra, sydvästra och 
mellersta delarna av Sverige. Förare av skogstransporter verkar vara den grupp av lastbilsförare 
som det är störst brist på i norra delen av Sverige. 
 
 

Utbildningsanordnare 

Gymnasieutbildningen får goda lovord av åkerierna när de uttalar sig om inställningen till 
förarutbildningar. Närmare 70 % av åkerierna anser att den utbildning som gymnasieskolorna 
levererar är bra eller mycket bra. Lastbilsförare utbildade via trafikskola får också bra kritik. 
Över hälften av de tillfrågade åkerierna anser att deras utbildning är bra eller mycket bra. Det 
som är intressant att ta del av gällande statistiken över utbildningsanordnare är att lastbilsförare 
utbildade i annat land än Sverige rankas som sämst i tabellen. Det finns ingen som har uttalat 
sig positivt om dessa lastbilsförare, de rankas som mindre bra eller dåliga.  
 

Prognos för framtiden inom transportsektorn 

Transportsektorn verkar gå en ljus framtid till mötes. I Arbetsmarknadsstyrelsens rapport 
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 20089 kan man läsa att transportsektorn är starkare än 
väntat. Den ökande aktiviteten inom bygg, industri och handel kommer att bidra till att 
godstransporterna kommer att öka. 
 
Finns det då inga orosmoln på himmelen? Jo, transportbranschen upplever en ökande 
arbetskraftsbrist, som kan verka dämpande på sysselsättningstillväxten.  
Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) Arbetskraftsbarometer 200610 som refererar till 
tidsperioden september 2005- augusti 2006 är det då brist på såväl nyutexaminerade som 
yrkeserfarna lastbilsförare. SCB spår en kraftig ökning av trafiken på våra vägar, där 
godstransporterna förväntas stå för den största ökningen. SCB spår att detta kommer att medföra 
en fortsatt stor brist på transportutbildade lastbilsförare, om inte efterfrågan kan mötas genom 
ett ökat antal utbildade. 

                                                      
9 Arbetsmarknadsstyrelsen Ura 2007:3 

10 Statistiska centralbyrån Arbetskraftsbarometer 2006 
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Lastbilsförares yrkeskompetens 

Kompetens 

Kompetens kan liknas vid en individs potentiella förmåga och kunskap att utföra olika 
handlingar. Förmågan att utföra ett arbete och att kunna samspela med andra människor kan ses 
som en del av kompetens. Kompetens är något som personen har förvärvat och samlat på sig 
under en period.  

Det är i interaktion med uppgiften som kompetens både framträder och utvecklas. Detta är 
alltså ett mer dynamiskt synsätt på kompetens, som innebär att kompetensen ständigt prövas i 
de olika situationer som står för handen. Kompetens är med andra ord situerad till sin natur. 
Man är alltså inte kompetent en gång för alla, utan man handlar mer eller mindre kompetent i 
olika typer av situationer. Det gäller att i en viss situation och i en viss specifik kontext kunna 
definiera och lösa ett problem, kunna kommunicera med olika involverade parter, kunna 
planera, genomföra och utvärdera genomförda insatser11 

Yrkeskunnande som är en del av kompetensbegreppet beskrivs utförligt av Ellström (1992) 12 i 
Kompetens, utbildning och lärande. Ellström beskriver yrkeskunnande med fem olika 
definitioner. 

Yrkeskunnande som en formell kompetens, den kompetens som förvärvats genom utbildningar, 
och finns dokumenterad. Yrkeskunnande som reell kompetens, den faktiska kompetens 
personen besitter och kan utnyttja för att lösa en uppgift. Yrkeskunnande som utnyttjad 
kompetens, den kompetens som personen praktiskt kan använda. Yrkeskunnande som 
kompetens för att framgångsrikt utföra uppgiften. Yrkeskunnande som den kompetens som 
efterfrågas för att utföra ett arbete. 
 
För att kunna utföra ett yrke krävs att du är kvalificerad, kvalifikation kan delas upp i två delar. 
Det officiella kompetenskravet på individen, t.ex. en lastbilsförare måste ha rätt sorts 
körkortsbehörighet för att framföra lastbilen (offentligt krav). Det faktiska kravet på kompetens 
som ett yrke ställer kan vara att lastbilsföraren måste ha rätt kompetens för att köra farligt gods 
(specifik kompetens). Kvalifikation kan jämställas med de krav som ställs utifrån ett yrke eller 
en verksamhet. 

Vad är yrkeskompetens 

I Ellström (1992)13 beskriver han vad kompetens är och hur det kan tolkas. Kompetens kan 
liknas vid en individs potentiella förmåga och kunskap att utföra olika handlingar. Förmågan att 
utföra ett arbete och att kunna samspela med andra människor kan ses som en del av kompetens.  

Jag tolkar Ellström på detta sätt, att vara en kompetent yrkesutövare innebär att du ska kunna 
hantera avancerade och komplicerade arbetsuppgifter i en yrkesverklighet. Begreppet 

                                                      
11 Carlsson, Gerrewall, Pettersson, Bedömning av yrkesrelaterat kunnande 2007 

12 Ellström, P-E. Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, 1992 

13 Ellström (1992) 
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kompetens innebär att teori och praktik integreras, men utgångspunkten ligger på det praktiska 
handlandet14.  

Kompetenskrav på lastbilsförare 

Vad ställs det för krav på kompetens i dag på de lastbilsförare som finns på arbetsmarknaden, 
och vilka krav på kompetens ställs på dem som utbildas till lastbilsförare? 
Valideringsdelegationen har listat tio punkter som talar om vilka generella kompetenser de anser 
krävs för att kunna utföra yrket som lastbilsförare15 

Du bör som lastbilsförare kunna: 

Hantera information. Lastbilsförare är en informationstät verksamhet, i trafiken måste du 
kunna göra snabba bedömningar när det gäller information från signaler, skyltar och andra 
trafikanter. Du bör även kunna hantera mobiltelefon, dataterminaler och kommunikationsradio i 
din kontakt med transportledningen rörande gods och transporter. 

Kommunicera genom tal och skrift. Föraren måste kunna kommunicera genom tal och skrift, 
läsa fraktsedlar, dokumentera händelser i arbetet och kunna kommunicera med medtrafikanter 
och sin transportledning. I yrket lastbilsförare ingår mycket kundkontakter. Lastbilsföraren blir 
ofta transportföretagets ansikte utåt, och möter på detta sätt kundens krav. Detta medför att 
föraren måste kunna återkoppla kundrelationer till uppdragsgivaren. 

Planera och organisera uppgifter. Som lastbilsförare arbetar du mycket själständigt, du själv 
ställs ofta inför olika planeringsproblem. T.ex. i vilken ordning godset ska lastas på för att 
kunna säkra upp lasten och göra bilen stabil. Planering måste ske i vilken ordning lasten ska 
levereras för att kunna få ut mest körtid innan reglerna för rast och vila måste tas ut. Vägval ska 
optimeras med tanke på tidsåtgång och bränsleförbrukning. 

Genomföra uppgifter och lösa problem. Lastbilsförarens arbetsuppgifter ska lösas samtidigt 
som dagens utmaningar är omöjliga för föraren att förutse. Det kan vara väderlek, väglag och 
medtrafikanter som kan orsaka komplikationer för föraren under arbetspasset. Detta kan i sin tur 
göra att kontakten med kunden som väntar på leveransen av sitt gods kan påverkas. 

Samarbeta. Du bör som lastbilsförare både kunna lyssna och ta till dig av andras tankar och i 
sammanhanget kunna bidra med egna erfarenheter. Detta är viktigt i umgänget med kunder, 
arbetskamrater och arbetsledning. 

Använda utrustning. Förutom ofta avancerad kommunikationsutrustning har alla lastbilar 
någon form av utrustning för att kunna lasta och lossa. Denna utrustning måste föraren kunna 
hantera på ett sådant sätt att personskador och skador på bil och godset minimeras. 

Vara kvalitetsmedveten. Lastbilsföraren har fått ett förtroende att frakta och hantera andras 
gods. Detta kräver noggrannhet och omsorg av godset när det kommer till det praktiska 
handhavandet, t.ex. lastsäkring av gods och hantering av transportsedlar. En lastbil är en stor 
ekonomisk investering som behöver tas om hand. 

Kvalitetssäkring av transporter kan för föraren betyda att följa arbetsinstruktioner om: 

                                                      
14 Ellström (1992) 

15 Valideringsdelegationen Generella kompetenser: Transport  
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fordonets kondition och utrustning 

lastutrymmenas skick 

lastning av fordon och godsvård 

fordonskontroll före körning 

färdrutiner 

lossning av last 

registrering och kontroll av godsuppgifter 

ordermottagning 

Ha ett etiskt förhållningssätt/Att vara representativ. Som förare representerar du din 
uppdragsgivare, därför är det viktigt att lastbilsföraren med sitt eget uppträdande inger ett gott 
intryck på kunden och omgivningen. 
 
Ha ett etiskt förhållningssätt. En lastbilsförare behöver ständigt följa en mängd lagar och 
regler, både när det gäller trafiken och godssäkerheten. Säkerhetstänkandet måste vara högt 
utvecklat med tanke på de risker som kan uppkomma vid ett felaktigt handlande. 
 
Vara utvecklingsinriktad. Nya lagar, nya regler och ny teknik är en ofrånkomlig del av en 
lastbilsförares arbete. En lastbilsförare är företagets frontfigur och ansikte utåt, och har därmed 
ett ansvar att dela med sig av sina iakttagelser. Lastbilsföraren bör ifrågasätta invanda rutiner 
utifrån de erfarenheter han/hon gör i vardagen. 
 
Utöver de krav på lastbilsförare som är listade ovan kommer från och med nästa år detta krav att 
läggas till: 
 
Kommande kompetenskrav. Grundläggande yrkeskompetens utöver körkortsbehörigheterna 
är ett krav som EU ställt upp, som ska gälla för alla lastbilsförare inom EU. Från den 10 
september 2009 kommer det att ställas krav på yrkesmässig kompetens och en återkommande 
vidareutbildning på lastbilsförare i frågor som är väsentliga för yrkesutövandet. I 
Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om 
grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller 
persontransport kan man läsa följande direktiv med innebörden: 
 
 

Avsikten med kravet på grundläggande kompetens och fortbildning är särskilt att förbättra 
trafiksäkerheten och förarens säkerhet, inbegripet sådana åtgärder som föraren utför då 
fordonet står stilla. Dessutom bör ett moderniserat föraryrke väcka ungdomars intresse för 
detta yrke och på så sätt bidra till rekryteringen av nya förare vid en tidpunkt då det råder 
brist på sådana.16 

Med hjälp av den information som jag studerat så tolkar jag det som att lastbilsföraryrket är ett 
yrke där du är i stort behov av att vara yrkeskompetent. Det åligger en lastbilsförare att hantera 

                                                      
16 TYA Arbetsplatslärande ger säkra yrkesförare 2005 
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mycket information, kunna kommunicera med andra, lösa problem som uppstår under dagen 
med lastbil eller gods. 

Validering av yrkeskunskaper 

Validering 

Begreppet validering som betyder att ta vara på människors kunskaper, lanserades 1996 av 
Kunskapslyftskommitt’en inför satsningen på vuxenutbildningen Kunskapslyftet. 

Validering kan sägas vara ett redskap och ett verktyg för att kunna ta reda på vilka kompetenser, 
kunskaper och erfarenheter en person besitter. Validering innebär ett sätt att kunna synliggöra 
kunskap som inte exakt går att precisera i termer, men som kan identifieras och styrkas i en 
specifik situation eller i ett praktiskt utförande. Validering ska erbjuda möjligheter till grupper i 
samhället som av tradition har haft det svårt att komma in i utbildningssystemet och på 
arbetsmarknaden. 17 

Så här tolkas validering av Utbildningsdepartementet i utredning 

Ds 2003:23 Validering m.m. fortsatt utveckling av vuxnas lärande. 

 
Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation 
och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de 
förvärvats.18 

Validering används för att kartlägga en persons kunskaper oavsett hur och var dessa har 
förvärvats. Genom att validera kan innehållet i en utbildning anpassas efter vad den enskilde 
redan kan och vet och därmed förkorta studietiden. Många gånger har man redan vissa 
kunskaper som utbildningen avses ge. Genom att erkänna dessa kunskaper kan utbildningen 
förkortas. Validering kan även användas för att finna rätt utbildningsnivå och göra det möjligt 
att gå in på en högre nivå utan att man har de formella betygen. Validering kan även 
användas för att underlätta möjligheten till arbete.  

Många har värdefulla kunskaper förvärvade genom lång arbetslivserfarenhet, eller genom 
utbildning i ett annat land. Dessa kunskaper kan genom validering tas tillvara och användas 
vid exempelvis rekrytering.19 

I vilket sammanhang kan validering bli aktuell? I min undersökning om lastbilsförare skulle 
validering kunna bli aktuell för att klarlägga kunskapsnivån, för att dokumentera faktiska 
kunskaper och färdigheter personen i fråga har rörande lastbilsföraryrket. Validering blir på så 
sätt en möjlighet för personen i fråga att bevisa sina faktiska kunskaper den har med sig från sitt 
hemland. 

 

                                                      
17 Valideringsdelegationen 

18 DS 2003:23 

19 www.valideringsdelegationen.se 
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Validering till 1000 

Validering till 1000 är ett pilotprojekt som Valideringsdelegationen20 fick i uppdrag att leda 
fram tills 30 november 2007. Projektet innebar att de skulle leda en pilotverksamhet där minst 
500 till 1000 personers utländska yrkeskompetens skulle valideras. De personer som skulle 
valideras inom validering till 1000 skulle uppfylla följande kriterier: 

 
Personen skall besitta utländsk yrkeskompetens, d.v.s. kompetensen skall ha erhållits i annat 
land. Personer som endast arbetat i Norden och därigenom erhållit utländsk yrkeserfarenhet 
är preliminärt ej aktuella att delta i verksamheten. 

Personen skall vara arbetslös, riskera att bli arbetslös eller arbeta inom ett yrkesområde som 
inte motsvarar vederbörandes utländska yrkeskompetens. I det sistnämnda fallet bör endast de 
som vill arbeta inom yrken som motsvarar deras utländska yrkeskompetens ges prioritet för 
att delta i pilotverksamheten.21  

Valideringsprocessen för lastbilsförare 

Valideringen av lastbilsförare har skett på fyra platser i Sverige: Jämtland, Stockholms Län, 
Skåne och Västra Götaland. 

Valideringen av de yrkeskunskaper som den aktuella personen har med sig sker hos en 
utbildningsanordnare som TYA har kontakt med, och med ett lokalt åkeri i närheten som har 
utbildat handledare och instruktörer på arbetsplatslärande. 

Valideringsprocessen börjar med ett samtal mellan den person som vill validera sina kunskaper 
som lastbilsförare och en lärare hos utbildningsanordnaren. Här får den person som vill 
valideras svara på olika frågor i ett material som TYA tagit fram. I detta läge kan personen som 
ska valideras få använda tolk om så skulle behövas. Den praktiska kartläggningen av den 
sökandes kompetens utförs med hjälp av att kompetenshäfte från TYA. Denna process i 
valideringen pågår under 1 – 3 dagar hos utbildningsanordnaren. 

I de fall där det är aktuellt med validering på ett företag sker motsvarande samtal mellan en 
särskilt utbildad handledare/yrkesförare och föraren som vill valideras innan den praktiska 
kompetenskartläggningen sker ute på åkeriet. De personer som inte har haft tillräckliga 
språkkunskaper för att kunna göra sig förstådd med handledaren på företaget, har av 
säkerhetsskäl inte kunnat valideras praktiskt. Dessa personer kommer då inte vidare i 
valideringsprocessen. De måste då komplettera sina kunskaper i svenska språket innan nästa 
steg kan tas. Av praktiska skäl har det ej varit möjligt att ha tolk med sig i lastbilen för dessa 
personer, då antalet stolar med säkerhetsbälten begränsar antalet personer i hytten under färd. 
Men i vissa fall har validering ändå kunnat utföras på ett främmande språk. Ett främmande 
språk som då båda personer har kunskaper i, t.ex. engelska eller tyska. 

                                                      
20 Valideringsdelegationen är en numera nerlagd myndighet. Valideringsdelegationen kom till på 

uppdrag av regeringen år 2003 med ett tidsbegränsat uppdrag på fyra år. Valideringsdelegationens 

uppdrag har varit att sprida information om valideringsfrågor både nationellt och internationellt. 

21 Valideringsdelegationen delrapport 2007-10-05 
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När valideringen är utförd ute på företaget/åkeriet, så får den validerade lastbilsföraren ett eget 
exemplar av TYA häftet Lastbilsförare ett bra val!”22 Här finns dokumenterat vad den 
validerade har för kunskaper. Detta är den validerades bevis på att han/hon gått igenom en 
validering.  

Om den validerade lastbilsföraren anses behöva en kompletterande utbildning eller ett 
arbetsplatslärande finns detta dokumenterat i en individuell utvecklingsplan. Om lastbilsföraren 
bedöms kunna söka arbete direkt framgår detta av ett särskilt Intyg.23  

Vad händer efter att valideringsprocessen är slutförd? 

Personen kan inte bli godkänd i valideringsprocessen om han/hon inte har C eller CE körkort24. 
C körkort är lastbilskörkort, CE är lastbilskörkort med tungt släp. Om personen kan visa att 
han/hon kan yrket genom olika arbetsprov, men inte har något körkort med sig till Sverige, så 
måste han/hon ta ett körkort. Kan detta vara en anledning till att jag ser så få lastbilsförare med 
invandrarbakgrund?  

TYA kan inte hjälpa personen till ett körkort, vårt uppdrag slutar i och med att valideringen är 
utförd. Så som jag kan bedöma det måste det bli en arbetsmarknadsåtgärd som kan hjälpa 
personen till ett körkort, om personen inte kan bekosta detta själv. Denna fråga kommer nog 
att landa på arbetsförmedlingens bord i slutänden. 

 Vi överför resultatet som vi fått fram till arbetsförmedlingen och till kommunen som har dessa 
personer på svenska för invandrare. De flesta personer kommer till oss genom 
arbetsförmedlingens försorg, men det kan även komma ett fåtal till oss genom olika 
kommuners svenska för invandrare.25 

 

Svårigheter som upptäckts i samband med valideringen 

Brister i svenska språket hos de validerade verkar vara en återkommande faktor i rapporter och 
skrifter som jag tagit del av gällande valideringen av lastbilsförare.26 Jag tolkar det som att en 
majoritet av de personer som validerats behöver få grundläggande svenska för invandrare, eller 
kompletterande svenska för invandrare för att kunna klara av sitt eventuella framtida yrke som 
lastbilsförare i Sverige. 

Många av de validerades yrkeskompetens skulle behöva förbättras och kompletteras, en 
arbetsmarknadsutbildning med inriktning mot lastbilsförare är önskvärd för dessa personer. 
Många av de validerade lastbilsförarna är inte vana vid de tekniskt avancerade lastbilar som 
finns i Sverige. De regler som gäller körkortsbehörigheterna i Sverige27 kan ses som en 

                                                      
22 TYA Lastbilsförare ett bra val, valideringsunderlag  

23 TYA validering till 1000 slutrapport 

24 Se bilaga 2 för förklaring av körkortsbehörigheter. 

25 Intervju med Robert Dierks på TYA i Solna 07-11-15 

26 Se t.ex. TYA validering till 1000 slutrapport 

27  Se bilaga 1 
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svårighet med valideringen av lastbilsförare. Du kan inte automatiskt växla in eller omvandla 
ditt utländska körkort till svenska körkort efter att valideringsprocessen är avslutad. Många av 
de validerade lastbilsförarna är emellertid erfarna lastbilsförare från sina hemländer. De har ett 
stort intresse för att arbeta som lastbilsförare i Sverige efter en kompletterande utbildning mot 
lastbilsföraryrket28. 

Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som jag kommer att använda mig av är strukturell diskriminering, jag 
vill med denna teori försöka analysera om lastbilsförare med invandrarbakgrund kan vara utsatta 
för strukturell diskriminering. 

Strukturell diskriminering 
 
Innan jag går in på strukturell diskriminering vill jag visa vad som menas med ordet 
diskriminering. Nationalencyklopedin beskriver diskriminering på följande sätt:  

särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall 
skall behandlas lika. Diskriminering skiljer på värdeneutral diskriminering, positiv och 
negativ diskriminering. 

När man i dagligt tal använder ordet diskriminering är det den negativa definitionen av ordet 
som används. Jag kommer att tala om den negativa diskrimineringen när jag talar om etisk 
diskriminering i uppsatsen. Den etiska formen av diskriminering avser en negativ särbehandling 
av grupper eller individer utifrån deras nationalitet, religion, utseende, namn och kulturell 
bakgrund29. 

Strukturell diskriminering utgörs av begreppen strukturell diskriminering och institutionell 
diskriminering. I direktiv som justitiedepartementet har gett ut30 betonas att begreppen 
strukturell och institutionell diskriminering saknar en tydlig gräns. Strukturell diskriminering 
definieras som regler, normer och rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i 
institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för etniska eller religiösa minoriteter 
att uppnå lika rättigheter och möjligheter som befolkningen har. Denna form av diskriminering 
kan vara både synlig och osynlig, den kan också förekomma i alla samhällsområden.31 Det 
förekommer en etisk maktordning i samhället, där infödda svenskar står högst upp på stegen och 
invandrare längre ner på stegen. I vårt samhälle och vårt vardagliga liv existerar spärrar och 
barriärer mot dem som anses vara annorlunda. Verksamheter, organisationer och institutioner 

                                                      
28 Intervju med Robert Dierks på TYA i Solna 07-11-15 

29 Integrationsverket Rapport Integration 2003 

30 Justitiedepartementet, Direktiv, 2003:118 

31 Justitiedepartementet, Direktiv, 2003:118  
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uppbyggda enligt ”svenska” värderingar och normer fungerar ”svenskt”, premierar ”det 
svenska” och diskriminerar och utestänger det annorlunda.32  Kan det finnas beteenden och 
förhållningssätt i samhället som gör att lastbilsförare med invandrarbakgrund ställs utanför 
lastbilsföraryrket i Sverige? Kan invandrarnas kunskaper vara mindre värda om de inte kan tala 
en bra svenska? Är de kunskaper de har med sig mindre värda på grund av att de inte har fått sin 
utbildning i Sverige? 

Språket 
Nedanstående genomgång av språket utgår till största del från Inger Lindberg (2008)33 Hon 
beskriver problematiken med språket ur ett invandrarperspektiv i boken Andraspråksresan. Hon 
menar att forskning om språk gör skillnad mellan förstaspråk och andraspråk. Det är åldern då 
ett språk lärs in som utgör skillnaden mellan första och andraspråket. Språk som du lär in efter 
tredje levnadsåret betecknas vanligtvis som andraspråk. Då har du som person redan börjat med 
att lära in ett eller flera språk som modersmålspråk. Förstaspråksinlärning verkar inte vara något 
problem för de flesta personer om de får börja inlärningen i tidig ålder. De träffar mycket folk 
och umgås i olika miljöer. Det är få personer som inte uppnår full kompetens när det gäller 
förstaspråksinlärning. Andraspråksinlärare kan ha olika framgång med att lära sig det nya 
språket. De har redan utvecklat läs och skrivkunskaper i ett annat språk som kan hjälpa dem på 
vägen med det nya språket, om det stämmer med det gamla språkets sätt att skriva. 
Andraspråksanvändare blir sällan så pass duktiga användare av språket så att de når 
modersmålskompetens, de kan däremot bli framgångsrika användare av det nya språket. De kan 
tala och skriva obehindrat i olika situationer. Deras språkanvändning skiljer sig dock ifrån 
förstaspråksanvändaren, de utrycker sig inte på samma sätt. 

När enspråkiga personer som är födda i det land som de bor och verkar i, görs till norm för 
språkanvändningen, syns andraspråkinlärarna som hopplösa förlorare som kommer till korta i 
jämförelse med förstaspråksanvändarna. Flerspråkigheten ses inte som en resurs utan snarare 
som en brist. Att vara flerspråkig innebär att personen har en större palett av språk att använda, 
men förstaspråket kan komma att tappa sin naturlighet som starkaste språk ju längre personen 
befinner sig i ett annat land. 
 
Vad som anses vara goda språkkunskaper i det land du befinner dig styrs av vad 
majoritetsspråkstalaren har fastställt. Nivån för vad som är en språkligt acceptabel nivå kan på 
detta sätt anpassas efter vad majoritetsspråkstalaren olika syften. 
 
 På detta sätt kan godtyckliga språkliga bedömningar användas för att markera skillnader mellan 
oss majoritetsspråktalare och ”de andra” för att legitimera en särbehandling och 
diskriminering.34 Minoritetsspråktalare och andraspråksanvändare kommer på detta sätt att ofta 
befinna sig i underläge mot majoritetsspråktalare. Kan detta vara ett sätt för samhället att bevara 
en viss status och upprätthålla en social obalans i samhället? 

                                                      
32 Gustavsson, Utan bok är det ingen riktig undervisning, 2007 sid 64 

33 Lindberg, Andraspråksresan, 2008 

34  Lindberg, (2008) 
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Inlärning av språk 

Det finns vissa faktorer som styr hur lyckad andraspråksinlärningen kommer att bli. Åldern har 
en stor betydelse för det kommande studieresultatet. Om inlärningen påbörjas i vuxen ålder är 
möjligheterna till ett socialt utåtriktat och aktivt liv begränsade om man jämför med det sociala 
liv en ungdom har. Studieresultat från SFI undervisning visar på att åldern är utslagsgivande vid 
inlärning av andraspråk, men det är först efter 40 års ålder som dessa resultat visar sig. Vilken 
utbildning den invandrade personen har med sig från sitt hemland har en viss betydelse för 
andraspråksinlärningen. Om personen har bristande kunskaper i läs och skrivkunskaper från sitt 
hemland tar inlärningen längre tid.  
Bristande studievana i hur man bör lägga upp sina studier påverkar också resultat. Motivation är 
en viktig drivkraft som kan vara positiv faktor för andraspråksinlärning. Att vilja umgås med 
majoritetsanvändarna av det språk du vill lära dig ger ett positivt inlärningsresultat.   

Brister i svenska språket 

Vad kan brister i svenska språket innebära för yrkesutövningen och det sociala samspelet35? Att 
som vuxen invandare bli satt till arbetsmarknadens förfogande utan en grundlig 
språkundervisning kan få en motsatt effekt mot vad som var tänkt. Tanken med att få ut 
invandare tidigt i arbetslivet är att detta kan leda till en snabbare och effektivare språkinlärning 
på arbetsplatsen. Tyvärr kan detta göra att dessa personer blir satta på arbeten som gör att den 
samhälliga maktstrukturen befästs. De får utföra okvalificerade och otrygga arbeten där de 
språkliga kraven kan ligga på en låg nivå. Många invandrare erbjuds denna typ av arbeten som 
inte ställer så stora krav på kommunikativa kunskaper under arbetets gång, t.ex. städare eller 
industriarbetare på en tillverkningsfabrik. De faktiska omständigheterna runt arbetssituationen 
kan göra att det inte finns tillfällen till samtal, stress och höga ljud i lokalen. Dessa faktorer kan 
då på ett negativt sätt bidra till att den invandrarens kunskaper i svenska språket. Om de 
tillfällen eller möjligheter som erbjuds under dagen till språkanvändning är begränsade kan den 
språkliga nivån personen uppnått minska när den kommer ut i arbetslivet. Språkkunskap är en 
kunskap som måste underhållas, det är en färskvara. 
 
Internationella studier visar att invandrare som går direkt in i arbete utan någon språklig 
undervisning ofta utvecklar starkt förenklade versioner av andraspråket, de får ett begränsat 
ordförråd med en förenklad grammatik.36 Att direkt som invandare få tillgång till yrkeslivet är 
ingen garanterad vinstlott när det gäller språkinlärningen. Det är ingen garanti att du kan 
vidareutveckla dina språkliga kunskaper, detta beror mycket på arbetsplatsen du befinner dig på.  
På grund av bristerna i språket finns det en risk att invandrare inte blir tagna på allvar i 
diskussioner som kan uppstå på arbetsplatsen. De har svårt att komma till tals, och de känner att 
de inte är några legitima talare i sammanhanget. De kan även känna ett utanförskap i och med 
att de inte hänger med i samtalen kring fikabordet. 
 
I det vardagliga livet i samhället kan invandrarna stöta på problem när det gäller att kunna hålla 
en värdig vuxenidentitet. Kontakten med skola, sjukvård och andra samhällsfunktioner kan på 
olika sätt vara problematiskt när det brister i språkliga kunskaper. De begränsade språkliga 

                                                      
35  Lindberg, (2008) 

36  Lindberg, (2008) 



 

 15

kunskaper som de har i början gör att de upplever att de inte blir tagna på allvar, de känner síg 
omyndigförklarade i sin vuxenroll. I en avhandling från 200237 kan man utläsa att vissa 
invandrare känner sig tömda på sina tidigare erfarenheter, och de känner av att människor 
verkar tro att de inte besitter några kunskaper beroende på att de inte kan uttrycka sig fullt ut på 
korrekt svenska. 
 

Skriftanvändning i lastbilsföraryrket 

Att kunna läsa och skriva i det yrke du utför är idag en förutsättning för att du ska kunna utföra 
arbetsuppgifterna som ålagts dig på ett korrekt sätt. Vad innebär det att kunna läsa och skriva i 
ett yrke? Du kan behöva läsa text så att du kan orientera dig, planera din dag i samband med att 
läsa text, t.ex. strukturera upp din dag utifrån ett schema och kunna dokumentera vad du har 
utfört under arbetspasset. Du kan behöva tyda en text för att lösa ett problem, eller så kan du 
behöva förmedla text och information. Du kan även med hjälp av text kontrollera uppgifter som 
rör ditt arbete. I boken en arbetsdag i skriftsamhället (2006) beskrivs den nya arbetsordningen i 
samhället som har gjort att fler personer får mer eget ansvar och där det ställs större krav på 
flexibilitet. Med detta menas att ett lager mellanchefer och administratörer plockas bort och de 
enklaste arbetsuppgifterna försvinner. Det medför att de personer som tidigare endast utfört det 
som de blivit tillsagda själva ska kunna planera sin dag och ta ansvar för produktionen. På detta 
sätt ska de bli mer delaktiga i arbetet med ansvarskänsla och engagemang, de kommer att 
kommunicera med olika högre nivåer i företaget. De kommer på detta sätt att bli ett viktigt 
ansikte utåt för företaget. 

Hur kan då skriftanvändningen passa in i lastbilsföraryrket, detta yrke som utgår från att du kan 
framföra ett stort fordon på vägen och leverera gods till olika destinationer? Lastbilsförare 
betraktas inte som ett läs och skrivyrke. Skrift finns i dag i alla yrken oavsett vad yrket har för 
arbetsuppgifter. Skriftbruket är ofta osynligt på det sätt att man inte talar om det eller tänker på 
att det finns i de arbetsuppgifter som skall utföras. 
 
En lastbilsförares skriftanvändning har analyserats i rapporten Med bilen som kontor (2003) där 
en lastbilsförares vardag beskrivs med fokus på vad en lastbilsförare använder skriftspråket till. 
Det som framkommer i rapporten är att lastbilsföraren läser och skriver relativt mycket. Man 
skulle kunna säga att skrift är en väsentlig del av hans arbete. I rapporten En arbetsdag i 
skriftsamhället (2006) framkommer det att lastbilsföraren är en av de personer som använder 
skrift mest under sitt arbetspass utav de yrken som undersöks. Andra yrken som undersöks i 
rapporten är byggnadsarbetare, undersköterska och butiksbiträde. 
 
Under en arbetsdag kan en lastbilsförare som arbetar med distributionstransporter behöva läsa 
och tolka många olika texter. På morgonen går lastbilsföraren in på kontoret för att hämta ut 
mappen med dagens arbetsuppgifter. Mappen innehåller lassinformationen som talar om vad 
som skall lastas på bilen, hur många pallar, antal paket och till vem lasten ska levereras. I 
mappen med lassinformationen kan det även ligga fakturor med till vissa butiker. På lastkajen 
ska alla vagnar, paket och material som ska med kollas upp. Kan jag inte lasta det på bilen i den 
ordning som det står på kajen, måste det plockas om, sorteras om i vagnarna för att 

                                                      
37  Carlsson, Svenska för invandrare - brygga eller gräns? (2002) 
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lastbilsföraren ska kunna få det i rätt turordning under utkörningen. Föraren kan behöva räkna ut 
om alla vagnar får plats på bil och släp. Det är inte ovanligt att det är fler vagnar än vad som får 
plats. Då kan det vara nödvändigt att plocka om i vagnarna och på så sätt få ner antalet vagnar 
som ska med. Ibland kan det vara så att på vissa avlastningsställen kommer man inte in med 
släpet. Detta måste lastbilsföraren räkna ut i innan han lastar, för att slippa obehaget med att 
lasta om lasten mellan bilen och släpet på plats hos kunden. All last som ska med kan inte stå 
lika länge på bilen eller släpet, färskvaror ska ut så fort som möjligt, och bör då placeras så långt 
bak som möjligt, och följaktligen lastas av först. På plats hos kund eller butik ska lasten lastas 
av och kontrolleras av godsmottagaren, som sedan ska skriva på fraktsedeln, den har även 
föraren skrivit på. På detta sätt godkänner både butik/kund att antalet levererade enheter 
stämmer. Här har då lastbilsföraren möjlighet att skriva till vissa justeringar. Lastbilsföraren kan 
få ta med sig tomma vagnar tillbaks till terminalen. Dessa ska då skrivas på den fraktsedel som 
skall tas med tillbaks. Detta förfarande med papper och fraktsedlar sker under dagen på alla 
ställen där lasten ska levereras. Under dagen får lastbilsföraren nya instruktioner från 
transportledningen om vad han ska ta med för gods tillbaks till terminalen.  
 
Jag kan konstatera att det är mycket papper och information som ska hanteras under en dag, det 
ska läsas och skrivas och dokumenteras mycket för att kunna planera sin dag optimalt.  

Metod och genomförande 

Avsikten med detta avsnitt är att redogöra för hur jag har gått till väga med metod och 
genomförande. Jag kommer först att redogöra för hur jag har samlat in mina data, för att sedan 
komma in på etiska överväganden. Jag avslutar med att redogöra hur jag har bearbetat de data 
som blir mitt resultat. 

Metod för datainsamling 
Denna undersökning bygger på intervjuer, tre strukturerade intervjuer och litteraturstudier. Det 
finns inte mycket relevant litteratur skriven om mina frågeställningar så vitt jag vet, därför är 
den delen av informationssökandet begränsad. Den litteratur som har gått att få tag i kommer 
från transportbranschen och handlar om bristen på lastbilsförare i nuet och i framtiden. Jag har 
intervjuat Robert Dierks, projektledare på TYA och delaktig i samarbetet med 
Valideringsdelegationen i validering till 1000 för lastbilsförare. Hos Valideringsdelegationen 
har jag intervjuat projektledaren Michael Roslund för att få höra hans syn på valideringen riktad 
mot lastbilsförare. Jag har varit i kontakt med de tre regionala samordnare som har haft ansvaret 
ute på fältet för valideringsprocessen mot lastbilsförare, för att få deras bild av valideringen. Jag 
har intervjuat Lennart Nilsson, professor i yrkespedagogik vid Göteborgs universitet, för att 
höra hans syn på kunskap och validering. Intervjun med Lennart Nilsson ligger som en bilaga38 
till denna undersökning. 

                                                      
38 Bilaga 3, Intervju med Lennart Nilsson. 
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För att kunna få fram åsikter och tankar från lastbilsförare med invandrarbakgrund om mina 
frågor, valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. På grund av det begränsade antalet 
intervjuer kan man ej dra några generella slutsatser av denna undersökning, dock kan det bilda 
underlag för fortsatt forskning och diskussion i ämnet. Jag har före intervjuerna studerat olika 
intervjuguider, och fastnat för Kvales39 intervjuguide, där jag utformade intervjufrågorna som är 
öppna frågor.  

Dessa intervjufrågor är korta frågor som kan följas upp med följdfrågor. Syftet var att komma åt 
deras egna personliga tankar om lastbilsföraryrket och hur de upplever lastbilsföraryrket i 
Sverige med sin invandrarbakgrund. 

Urval och genomförande av intervjuer 

Med hjälp av representanter från transportbranschen fick jag namn och telefonnummer till olika 
åkerier där det arbetar lastbilsförare med invandrarbakgrund. Det är manliga lastbilsförare med 
invandrarbakgrund som jag har intervjuat. Branschen har inte kunnat ge mig något namn på en 
kvinnlig lastbilsförare med invandrarbakgrund. Jag kontaktade arbetsledarna på respektive 
företag och presenterade min frågeställning. De återkom med namn och telefonnummer på de 
personer som visade intresse för att svara på mina frågor. I vissa fall har lastbilsförarnas 
arbetsledare bokat in tid för intervju när förarna varit lediga eller slutat för dagen. I andra fall 
har jag själv kontaktat lastbilsförarna per telefon och bokat tid för intervju.  

Totalt har jag intervjuat 10 lastbilsförare med invandrarbakgrund40. Ingen av dem är född i 
Sverige. Urvalet av lastbilsförare har utgått från Valideringsdelegationens definition på 
invandrare som ska validera sina yrkeskunskaper. Invandrarna måste ha erhållit sin kompetens 
utanför Norden. Jag genomförde de 10 intervjuerna med lastbilsförarna på deras respektive 
arbetsplats. Med arbetsplats räknar jag då deras fysiska utgångspunkt för dagen, deras 
lastterminal. Jag har inte åkt med i lastbilarna. Anledningen till detta är att det skulle ta för 
mycket tid och jag ville inte störa dem i deras arbetssituation när de kör på vägen. 

Jag ville göra det så okomplicerat som möjligt för lastbilsförarna, så intervjuerna har skett efter 
deras arbetstid eller på deras lediga dagar. Intervjun genomfördes med en intervjuperson i taget. 
Jag spelade in samtalet med diktafon under tiden vi samtalade för att inte störa situationen. 
Intervjuerna har i genomsnitt tagit mellan 15-20 minuter per person. De intervjuade personerna 
har inte haft samma arbetsplats, så detta förfarande har upprepats på de olika arbetsplatserna 
som jag har besökt. Endast en intervju har skett på ett annat språk än svenska, den intervjun 
startade på svenska, men på den intervjuades inrådan gick vi över på engelska.  

Jag tog kontakt med Scania i Södertälje, och fick med deras hjälp kontakt med tre utav de 
ingenjörer som hjälper till när det kommer besök från andra länder till Scania Democentre. På 
Scania Democentre får besökare från hela världen tillfälle att köra Scanias produkter ihop med 
en lastbilsförare som talar om hur den specifika Scania produkten fungerar. Dessa tre ingenjörer 
har invandrarbakgrund, och kommer från tre olika länder, Bolivia, Bosnien och Tyskland. De 
har fått svara på en strukturerad intervju med samma intervjufrågor som jag har ställt till 
                                                      
39 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 

40 Det är 10 personer som kommer från 7 länder: Bosnien, Canada, Chile, Makedonien, Polen, 

Rumänien och Uganda. 
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lastbilsförarna med invandrarbakgrund. Jag skickade den strukturerade intervjun via mail till 
dem, och de har returnerat sina svar via mail. 

Intervjun med professor Lennart Nilsson genomfördes på hans arbetsrum vid Göteborgs 
universitet. Jag hade i förväg skickat mina frågor till Lennart, så när vi träffades var han insatt i 
frågorna. Jag spelade in intervjun med diktafon under tiden, så att jag kunde koncentrera mig på 
samtalet. Efter att jag hade renskrivit intervjun, så skickade jag en kopia till Lennart för 
godkännande.  

Kontakt med regionala samordnare 

Jag har varit i kontakt med de tre regionala samordnare som har varit navet i 
valideringsprocessen ute på trafikskolor och företag. Valideringen av lastbilsförare har skett på 
fyra platser i Sverige, Jämtland, Stockholms Län, Skåne och Västra Götaland. 

De har fått ta del av Stuart E Dreyfus kompetensmodel41, the five-stage model of adult skill 
acquisition. Utifrån denna kompetensmodel har de sedan bedömt de validerades 
yrkeskunskaper. Deras svar har jag sedan analyserat. 

Etiska överväganden 

I en enlighet med de etiska riktlinjer och råd som vetenskapsrådet har tagit fram för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning42 har jag tagit hänsyn till följande när jag har 
genomfört intervjuerna med lastbilsförarna. Jag informerade intervjupersonerna om syftet och 
ändamålet med min undersökning innan intervjuerna startades. De fick information om att de 
när som helst kunde avbryta sin medverkan i intervjun. Innan intervjun startade informerade jag 
om att jag skulle göra en ljudinspelning av samtalet med en diktafon. Jag talade om för de som 
skulle intervjuas att de uppgifter de lämnade till mig, skulle behandlas med största varsamhet 
och att de skulle vara konfidentiella och endast användas i detta begränsade sammanhang som 
examensarbetet är. 

Tillförlitlighet 

När man utför en kvalitativ undersökning är begreppen validitet och reliabilitet inte så lätta att 
använda som vid en kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning studerar man enstaka händelser, 
i kvantitativa metoder studerar man sådant som går att räkna43. Jag har försökt att säkerställa 
validitet och reliabilitet genom att tolka mina resultat på ett så neutralt sätt som möjligt, men 
eftersom jag är verksam i branschen så kanske jag har färgats av detta. Jag är på detta sätt 
medveten om min bakgrund, och har försökt att inte ställa ledande frågor eller påverka resultat 
och intervjusvar i någon riktning under intervjuerna. Jag har försökt att hålla ett kritiskt och 
objektivt förhållningssätt under arbetet med lastbilsförarna och det empiriska arbetet. Kvale 
(1997) tar i sin bok upp att validiteten i kvalitativa studier inte är knutet till ett visst stadium i 

                                                      
41 Dreyfus, (2004) The five-stage model of adult skill acquisition är en mall för bedömning av 

kompetens. Den spänner i fem steg mellan novis och expertis. Se vidare Stuart E Dreyfus 2004 

Bulletin of Science, Technology & Society. Bilaga 2 

42 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer för humanistisk-vetenskaplig forskning 

43 Thuren, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare (2007) 
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arbetet. Reliabilitet och validitet är något som måste finnas med i hela processen, men att 
reliabilitet inte alltid är applicerbar på kvalitativa studier.  

Även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för att motverka godtycklig 
subjektivitet, kan en för stark tonvikt på reliabiliteten motverka kreativitet och 
föränderlighet.44 

 

Bearbetning av resultatdata 

De data som jag har samlat in från intervjuerna har jag tolkat och sammanställt för att kunna 
bearbeta svaren i olika omgångar. Först har jag bearbetat data och strukturerat upp det som jag 
anser har varit av värde för uppsatsen. Det som jag har ansett som inte relevant information från 
intervjuerna har tagits bort. Den relevanta informationen har sedan analyserats för att se om det 
fanns gemensamma mönster som återkommer som svar på mina frågor. Jag har försökt att 
sammanställa svaren i grupper, där de svar som liknar varandra har parats ihop. Jag har försökt 
få fram ett gemensamt mönster i dessa grupper. Parallellt under tiden som jag har gjort 
intervjuer har jag samlat in data på uppgifter som kan tänkas vara relevant information att ha 
med i undersökningen. Dessa kvantitativa data har jag sedan jämfört med de svar som de 
intervjuade personerna gett mig på frågorna som jag ställt. Jag har ställt de kvalitativa data som 
kommit fram i intervjuerna mot de kvantitativa data som jag har fått fram och ur detta försökt 
att tolka en slutsats. 

Resultat och Analys 

I denna del av uppsatsen kommer jag att redovisa mitt resultat av intervjuerna som jag har gjort 
med lastbilsförarna. Jag kommer dessutom att redovisa svaret som jag har fått från de regionala 
samordnarna som har deltagit i valideringen av yrkesförarna. Slutligen kommer jag att göra en 
analys av resultatet. 

 

 

 

 

 

Där jag anser att de intervjuades svar lyfter fram intressanta perspektiv på mina frågeställningar, 
där kommer jag att redovisa dessa svar i citatform.  Jag har delat upp de personer som jag har 
intervjuat i 3 olika grupper. Samman lagt är det 13 personer som varit med i denna 
undersökning. I grupp 1 hamnar de personer som kommer från ett EU land, de intervjuade är då 
benämnda med siffra 1 till 7 EU. I grupp 2 ingår de personer som kommer från ett land utanför 

                                                      
44 Kvale, (1997) sida 213 
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EU, de personerna är då benämnda 8-10 världen. I grupp 3 finns de personer som arbetar som 
ingenjörer på Scania, de benämns då som personer 11-13 ingenjörer. Dessa personer kommer 
från olika länder i världen. 

 

Hur länge har du varit i Sverige? 

Frågeställningen hur länge någon har varit i Sverige är intressant. Det kan ge ett visst perspektiv 
på ålder och yrkeserfarenhet. Då menar jag inte bara yrkeserfarenhet som kommer från 
transportbranschen som lastbilsförare. All yrkeserfarenhet är en positiv erfarenhet. Man kan se 
saker ur olika perspektiv, du kan sätta sig in i olika situationer som kan inträffa. När jag 
sammanställt intervjusvaren på denna fråga så ser jag att det är en oerhört stor spridning på 
svaren. Det finns personer som har varit i Sverige allt mellan 3 år till 30 år. Den person som är 
yngst i gruppen är 30 år gammal och har varit i Sverige i 3 år. Den person som är äldst i 
gruppen har varit i Sverige i 30 år, hans ålder är 60 år. Den stora variationen i antalet år som 
bosatt i Sverige avspeglar sig i deras olika nivåer på kunskaper i Svenska språket. 

Det finns stora variationer i gruppen på ålder och erfarenhet/kompetens, detta speglar sig också i 
deras erfarenheter av svenska språket. Jag har märkt under tiden som jag har intervjuat 
lastbilschaufförerna att det finns skillnader kunskapsmässigt i svenska språket lastbilsförarna 
emellan. Det har på inget sätt varit svårt att förstå de intervjuade, men det funnits märkbara 
skillnader förarna emellan när det gäller ordval och meningsuppbyggnad. I vissa fall har jag fått 
formulera om mina frågor, när det har funnits ord eller frågeställningar som de ej har förstått. 
Det var endast en lastbilsförare som ville att jag skulle göra intervjun på engelska, han ville 
starta på svenska, men vi fick gå över till engelska på hans inrådan. De andra lastbilsförarna 
ville försöka svara på mina intervjufrågor på svenska. 

Det är en stor variation i ålder på personerna och i antal år som de har varit bosatta i Sverige. 
När jag analyserar detta kommer jag fram till att det finns en stor variation i språkkunskaper 
inom gruppen av personer som jag har intervjuat. En tanke som har slagit mig angående 
språkkunskaper är att det inte med automatik går att säga att de personer som varit i Sverige 
längst som talar bäst svenska. Detta har med tydlighet visat sig när jag har genomfört 
intervjuerna med dessa lastbilsförare. Det verkar som om deras modersmål och ursprungliga 
språk påverkar dem i deras dagliga användande av det svenska språket. Vissa 
bokstavskombinationer och ord blir svårare att uttala för vissa personer. Kan detta påverka 
intrycket av dessa personers språkkunskaper i svenska? Kan detta ge en negativ bild av deras 
kunskaper i svenska? 

 

 

Yrkeserfarenhet, utbildning och yrkesval 

Yrkeserfarenheten som de intervjuade har som lastbilsförare skiljer sig åt, det är en stor 
spännvidd mellan de olika yrkesförarna. Den person som har minst yrkeserfarenhet av 
lastbilsföraryrket har kört lastbil i 1 år. De personer som har mest yrkeserfarenhet i gruppen har 
kört lastbil i 28 och 30 år. Jag har kört lastbil i 28 år i Sverige, jag var en av de första invandrarna i 
Sverige som tog lastbilskörkort. ( nr. 7 EU) Alla yrkesverksamma år som lastbilsförare behöver inte 
vara utförda i Sverige, utan de år som de eventuellt har kört i sitt hemland räknas också in i 
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antalet yrkesverksamma år som lastbilsförare. Jag har kört lastbil i totalt 30 år om du räknar med de 
åren som jag körde i mitt hemland. Jag har kört lastbil i 14 år i Sverige ( nr.2 EU)  

Om jag räknar ut ett medeltal på antalet år i yrket på den totala gruppen, så kommer jag fram till 
7,5 års yrkeserfarenhet. Sammanfattningsvis anser jag att gruppen totalt har en god 
yrkeserfarenhet som lastbilsförare. 

Yrkeserfarenhet och utbildning är spännande variabler av en persons identitet. Med denna 
frågeställning om yrkeserfarenhet, yrkesval och utbildningsnivå vill jag kunna bilda mig en 
uppfattning om vilken utbildning och vilket yrke de har haft i sina hemländer innan de kom till 
Sverige. Finns det några i den totala gruppen av lastbilsförare som är har utbildat sig till yrket i 
sina hemländer? 

Denna fråga är den som har fångat mitt största intresse när jag har sammanställt svaren på 
intervjufrågorna. Svaren som jag har fått på denna fråga har överraskat mig i positiv mening. En 
del av de intervjuade har inte den bakgrund som man kan tänka sig när man hör ordet 
lastbilsförare. Lastbilsförare brukar vara förknippade med stereotyp bild på personer med låg 
utbildningsnivå, lågutbildade män. 

 
Bilden av yrkesförare börjar förändras. Yrkeschaufförer har inte varit ett yrke med hög status, 
men förändringar sker och det handlar om flera saker. I dag behöver en yrkeschaufför inte 
bara vara innehavare av ett C-körkort, han eller hon måste också ha diverse 
specialutbildningar för olika typer av frakter.45 

 

I denna fråga om yrkeserfarenhet från lastbilsföraryrket räknar jag inte in de 3 ingenjörerna från 
Scania, eftersom de inte aktivt dagligdags kör lastbil på samma sätt som de andra intervjuade.  
Av de tre ingenjörerna på Scania är det en som arbetat som lastbilsmekaniker i Sverige innan 
han utbildade sig till ingenjör. I gruppen med ingenjörer från Scania svarar två av dem att det är 
ett teknikintresse som har gjort att de arbetar med lastbilar, och att det är roligt att köra stora 
lastbilar. 

Det är imponerande att se den breda kompetens som finns hos dessa lastbilsförare som jag 
intervjuat. Det är en stor variation på yrken som förekommer i denna grupp, innan de hamnade 
inom lastbilsföraryrket. Det finns både akademiska yrken och hantverksyrken representerade 
inom gruppen. Alla personer har någon form av utbildning, en person har gått grundskola. Jag 
har gått på en idrottsskola, jag har varit boxare på landslagsnivå och deltagit i OS år 2000. ( nr.8 
världen) En person har gått ett teoretiskt program på gymnasiet. De andra personerna har gått ett 
yrkesprogram eller ett teoretiskt program på gymnasiet och efter det universitetsstudier.  

Jag har arbetat som jurist i mitt hemland i ett par år, men tröttnade på det och började köra lastbil i 
stället. ( nr.7 EU) 

Inom den totala gruppen av lastbilsförare, finns bland annat följande yrken representerade: 
maskinreparatör, byggnadsarbetare, maskinist på båt, transportledare inom militären, elektriker, 
jurist, byggnadsingenjör. Jag har arbetat som byggnadsingenjör med eget företag i mitt hemland ( nr.4 

                                                      
45 Berglund (2006) Tycke uppstod 
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EU) En musiker i en filharmonisk orkester som turnerat runt i Europa. Jag har spelat trummor i en 
filharmonisk orkester som turnerat runt i Europa ( nr.6 EU) 

Det finns inga personer i de tre grupperna som har utbildat sig till lastbilsförare från början, utan 
de har på något sätt hamnat i lastbilsföraryrket antingen i sitt hemland eller i Sverige. Totalt är 
det 3 personer som arbetat som lastbilsförare i sitt hemland. De andra personerna har utbildat 
sig till lastbilsförare i Sverige. 

Vad är det som har påverkat dessa personer, vad är det som gjort att de har tagit steget till att bli 
lastbilsförare i Sverige? Det finns inget entydigt svar på denna fråga. Det verkar som om det 
många olika parametrar som spelar in när de har gjort sitt yrkesval. Allt ifrån att det är det yrke 
jag kan, till att man vill följa i sina fars fotspår, för att han var lastbilschaufför och i Sverige får 
jag chansen till att bli lastbilsförare. Jag aldrig hade fått chansen till detta yrke i mitt hemland.( nr. 8 
världen) 

En person angav att han ansåg att det var den kortaste vägen att komma in i det svenska 
samhället: Det var den kortaste vägen till ett riktigt arbete i Sverige. ( nr. 5 EU) 

Ett par av de intervjuade svarar ungefär samma sak på frågan, att det verkar vara ett roligt 
arbete, det är ett intressant yrke. En person svarade att han tröttnade på det jobb han hade i 
Sverige, och ville göra något nytt.  

En persons svar skiljer sig från de andras: Jag trodde att det var ett arbete som inte krävde så stora 
språkkunskaper, och det verkade vara ett lätt arbete. Men jag fick snabbt erfara att jag hade fel om 
språket, du måste ha goda språkkunskaper för att klara detta arbete, och jag hade också fel när det gäller 
hur lätt arbetet är.( nr. 4 EU) 

 

När jag analyserar de svar som jag har fått angående yrkeserfarenhet så ser man att alla har en 
yrkeserfarenhet med sig i bagaget innan de på något sätt hamnar inom lastbilsföraryrket. Det 
finns en stor variation i utbildning och yrkesval hos de intervjuade, alla har en 
grundskoleutbildning i botten. De finns de som har valt att utbilda sig till ett yrke, eller de som 
har valt att läsa på universitet. Detta tycker jag gör att myten om lastbilsförare som lågutbildade 
män faller. Alla har inte alla kört lastbil i sina hemländer, det är 3 personer som har den 
yrkeserfarenheten med sig. Det finns de som har kört lastbil i 28-30 år ner till den person som 
har kört lastbil 1 år i Sverige. Har de 3 personer som har kört lastbil i sina hemländer en fördel 
mot de andra när det gäller lastbilsföraryrket, här kan jag känna en viss tveksamhet. Dessa 
lastbilsförare har en fördel i att de har körerfarenhet med sig, de vet hur man ska hantera en 
lastbil. Till nackdelar kan man se att de kan lagar och förordningar som inte är samma i Sverige 
som i deras hemländer, det kan även skilja på etik och moralfrågor mellan länderna. De 
lastbilsförarna som har tagit körkorten i Sverige har fått lära sig vad som gäller för Sverige, 
lagar och regler, etik och moral. Här menar jag kör och vilotider, körning i mörker, framförande 
av fordon på isiga och snöbelagda vägar och regler runt alkohol. Totalt sett i gruppen finns det 
en gedigen yrkeserfarenhet, och en varierande erfarenhet rörande lastbilsföraryrket. 

Hur går det till att få sin yrkeskompetens validerad som invandrare? Jag har varit i kontakt med 
de regionala samordnare som har varit navet i valideringsprocessen ute på trafikskolor och 
företag. Valideringen av lastbilsförare har skett på fyra platser i Sverige, Jämtland, Stockholms 
Län, Skåne och Västra Götaland. Jag skickade dem en mall på Stuart E Dreyfus modell av 
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bedömning på yrkesrelaterad kunskap46. De har studerat mallen med de fem olika stadier som 
beskriver vart man befinner sig när det gäller yrkesrelaterat kunnande47. 

Det är ett ganska samstämmigt resultat de redovisar för mig. De flesta invandrare bedömdes 
hamna i grupp tre, ”kompetent yrkesutövning eller fyra, yrkesskicklighet, kompetens. Ett fåtal i 
grupp fem, ”expertis”. De validerade har inför valideringen uppgett att de har körerfarenhet eller 
körvana från sina hemländer. Det verkar som om uppgifterna stämmer när man tolkar resultatet 
som de har delgivit mig. Samordnarna redovisar att de validerade i de flesta fall har tekniska 
kunskaper om lastbilen. De var inte uppdaterade på den teknik som finns i våra moderna 
lastbilar, men att de snabbt lärde sig den. Vilket kan tyda på en yrkeskompetens i 
lastbilsföraryrket. Det överskuggande problemet som samordnarna redovisar är bristerna i 
svenska språket som de validerade har. Goda kunskaper i svenska språket är en förutsättning för 
att kunna ta trafikkort som inte får tas med hjälp av tolk. De validerade lastbilsförarna ansågs 
också behöva en kompletterande utbildning. De personer som validerades uttryckte ett stort 
intresse för att kunna få arbeta som lastbilsförare i Sverige. 

Val av yrke, där tolkar jag en del av svaren så att det finns personer i gruppen som har skaffat 
sig ett yrke som de inte skulle kunna nå i sitt hemland. Det finns de som har fortsatt med samma 
yrke som de haft hemma. En som vill föra familjetraditionen vidare och några som har valt 
yrket för att det verkar vara intressant och spännande. Det är två svar som väcker mer intresse 
hos mig än de andra, dels den person som säger att han valde detta yrke för att han ansåg att det 
var den kortaste vägen till ett riktigt arbete, och den person som svarade att han trodde att det 
var ett arbete som man kunde klara utan större kunskaper i svenska, och att det var ett lätt arbete 
att utföra. Personen som ansåg att det var ett lätt arbete som inte krävde några större 
språkkunskaper berättade för mig att han hade haft fel både när det gällde språket och hur lätt 
yrket var. Han anser i dag att yrket kräver goda språkkunskaper och att det är ett komplicerat 
yrke med hög stressfaktor. Den personen som angav att lastbilsföraryrket var den kortaste vägen 
till ett riktigt yrke i Sverige, angav att han inte ville gå på AMU utbildning eller börja läsa sig 
till ett yrke i Sverige. Även denna person angav att lastbilsföraryrket är ett stressigt och tungt 
yrke med mycket start och stopp, lasta av och lasta på. Det verkar på dessa två lastbilsförare att 
de anser att lastbilsföraryrket är ett mer komplicerat yrke än vad folk tror. 

Känner du någon annan invandrare i Sverige som kör lastbil? 

Med denna fråga vill jag få fram om det är som jag tror eller misstänker, att det finns 
förhållandevis få lastbilsförare med invandrarbakgrund i svenskregistrerade lastbilar. Om det är 
så att jag har fel om denna fråga, så borde jag få svar från gruppen på att de känner flera 
lastbilsförare med invandrarbakgrund. Om lastbilsförarna bekräftar min frågeställning om 
bristen på lastbilsförare så borde jag få svar att de inte känner några lastbilsförare med 
invandrarbakgrund.  

De personer som jag har intervjuat har inte fått räkna med de eventuella lastbilsförare med 
invandrarbakgrund som kan finnas på deras ordinarie arbetsplats. Däremot får det var personer 
som är anställda inom samma koncern.  

                                                      
46 Dreyfus, The five-stage model of adult skill acquisition. 2004 

47 Se bilaga 2 
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Det är 6 personer som säger att de inte känner någon lastbilsförare med invandrarbakgrund. Av 
dessa 6 är det 2 som säger att de har sett några få andra lastbilsförare med invandrarbakgrund på 
andra åkerier. De andra lastbilsförarna säger att de känner i genomsnitt 3 eller 4 personer med 
invandrarbakgrund. Det är två svar som skiljer sig markant från de andra svaren. Jag känner nog 
mellan 40-50 lastbilsförare med invandrarbakgrund. Detta beror på att jag har kört mycket på utlandet, 
och utgått från Malmö. Det finns många lastbilsförare med invandrarbakgrund i Skåne, men alla kör inte 
svenskregistrerade lastbilar.( nr.3 EU) 

Det verkar som om de lastbilsförare med invandrarbakgrund som finns på svenska vägar håller 
till i södra Sverige. Ett par av de personer som svarar att de har sett eller mött lastbilsförare med 
invandrarbakgrund har gjort detta i södra Sverige, I Skåne eller på västkusten. Jag har sett 
”massor” med lastbilsförare med invandrarbakgrund, och jag känner många. Kanske ett 20 tal med 
invandrarbakgrund som kör svenskregistrerade lastbilar, dessa lastbilsförare finns i södra Sverige, i 
Skåne. Många av dem kör på utlandet.( nr.5 EU) 

Kan det vara så att förekomsten av lastbilsförare med invandrarbakgrund som kör 
svenskregistrerade lastbilar är koncentrerad till södra Sverige och speciellt till Skåne? Kan det 
vara en anledning till att jag ser så få lastbilsförare med invandrarbakgrund, att de är 
koncentrerade till en region? 

Vad är lastbilsförarnas personliga åsikter om den eventuella bristen på lastbilsförare med 
invandrarbakgrund? Vad har de för åsikter om denna fråga, vad tror de kan vara orsaken till 
bristen på lastbilsförare med invandrarbakgrund? Finns det åsikter som är gemensamma i 
gruppen, eller har alla olika uppfattningar i frågan? 

Den gemensamma nämnaren som 9 av de intervjuade nämner är svårigheter med svenska 
språket. Att göra sig förstådd, att förstå vad andra människor säger till dig och att kunna läsa 
text anses av gruppen som det största problemet. Det som verkar vara den största svårigheten 
med svenska språket är svenskan som rör körkortsteorin och kunskapen om lastbilen på 
svenska. Körkortsregler och konstruktion och funktion runt lastbilen är det som invandrarna 
upplever som det största problemet. När man tar ett lastbilskörkort måste man klara av det på 
egen hand, du får inte använda en tolk. Även de höga kostnaderna för att ta ett lastbilskörkort 
med släp anges som skäl till att det finns få invandrare som kör lastbil. Det handlar om pengar tror 
jag, det är inte alla invandrare som kan lägga 45.000kr på ett körkort som jag har gjort.( nr.1EU) 

En person anger statusfrågan som en orsak till att det finns få lastbilsförare. Det anses vara ett 
finare yrke att köra buss i hans hemland, än vad det är att köra lastbil. Det är mer status i att köra 
buss i mitt hemland, du får inte köra buss i mitt hemland om du inte kört lastbil i 3,5 år först. I Sverige är 
det svårare att ta lastbilskörkort med släp, än vad det är att ta ett busskörkort. Där för tror jag att mina 
landsmän väljer att köra buss i Sverige. ( nr.2EU) 

De svar som mest skiljer sig från de andra är svaren som jag har fått från 2 av ingenjörerna på 
Scania. De anser att det kan vara en sluten bransch, det kan vara svårt att ta sig in i den. Du 
behöver kunna den svenska kulturen runt transportbranschen, men det håller på att bli en 
förändring. Det är en sluten bransch, det är svårt att ta sig i, du måste kunna koderna för branschen och 
yrket. (12+13 ingenjörer) 

I Gustavsson (2008) beskrivs strukturell diskriminering i ett stycke på detta sätt,  

Det finns en etnisk hierarki med infödda svenska högst upp och utomeurope’er längst ner.  
Trots honnörsord om demokrati, jämlikhet och upplysning genomsyras institutioner och 
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vardagsliv av mer eller mindre osynliga barriärer och spärrar mot grupper och individer som 
anses annorlunda (.sid 64) 

Kan detta tänkas vara den anledning som ingenjörerna hänvisar till, jag har inte lyckats att få 
svar på den frågan. 

När jag analyserar svaren som jag har fått angående på frågan om de känner någon annan 
invandrare som kör lastbil i Sverige, så svarar hälften av gruppen att de gör de inte. Däremot har 
de sett eller mött lastbilsförare med invandrarbakgrund. Det är två av lastbilsförarnas svar som 
skiljer sig från de andra, den ene säger att han känner ”många”. Den andre säger sig känna c:a 
40 st. Dessa lastbilsförare har kört på utlandet och kört mycket i södra Sverige, i Skåne. De 
antyder att det finns många lastbilsförare med invandrarbakgrund i Skåne. Här ställer jag mig då 
frågan, varför säger dessa 2 lastbilsförarna till mig att de finns lastbilsförare med 
invandrarbakgrund i svenskregistrerade lastbilar i Skåne? Varför har lastbilsförarna med 
invandrarbakgrund hamnat där, och varför är de lokaliserade till södra Sverige, och då speciellt 
Skåne? Kan anledningen vara att trafiken till kontinenten utgår därifrån, och därför finns den 
största koncentrationen av lastbilsförare med invandrarbakgrund där? 

Den största delen av gruppen tror att en av anledningarna till att det finns få lastbilsförare med 
invandrarbakgrund, det är svårigheter med språket. Du får inte ta ett lastbilskörkort i Sverige 
med hjälp av tolk, och detta är då en möjlig anledning enligt de intervjuade till att invandrare 
väljer att inte ta ett lastbilskörkort. Det finns även de anger den dyra kostnaden för att ta 
lastbilskörkort, summor på 45 000 kr är inte ovanligt. Det är mer status i att köra buss i vissa 
länder, än att köra lastbil. Om då statusen från ditt hemland på att köra buss är högre än på att 
köra lastbil, och utbildningen till bussförare i Sverige är billigare och kortare än till 
lastbilsförare med släp, så är detta en tänkbar orsak till att invandrarna kör buss. 

Vad som kan tänkas vara orsakerna till att ingenjörerna anser att det är en sluten bransch som är 
svår att ta sig in i vet jag inte, kan det vara så att de ser på branschen från en annan synvinkel än 
lastbilsförarna? Kan det finnas en antydan till strukturell diskriminering inom lastbilsföraryrket, 
att du måste bete dig och vara på ett speciellt sätt för att passa in? Jag har inte sett någon synbar 
tendens på strukturell diskriminering i min undersökning, men jag kan ana mig till att det finns. 

Vad upplever du som den största svårigheten med att arbeta som 
lastbilsförare med invandrarbakgrund i Sverige? 

Denna fråga var den som gav det mest entydiga svaret från alla intervjuade lastbilsförare. Av 10 
lastbilsförare så är det 9 som har lämnat samma svar oberoende av varandra. Det som dessa 
lastbilsförare upplever som den största svårigheten med yrket är språket. Jag upplever språket som 
största svårigheten, ni har så många dialekter, en del är svåra att förstå.(grupp 1 nr.4) 

De upplever att de har brister i svenska språket som kan göra att de kan hamnar i olika 
situationer under sina arbetspass, där bristande kunskaper i svenska kan göra sig påminda. Det 
kan vara brister i att läsa text, t.ex. läsa ut på fraktsedeln vart materialet ska.  Det kan vara 
brister i att förstå vad andra säger till en, man kan behöva hjälp med att få något förklarat för 
sig, t.ex. vägbeskrivning om den karta man har inte stämmer. Oftast löser detta sig utan större 
problem enligt dem själva.  

Man får fråga sig fram om man inte hittar, det går alltid med en blandning av olika språk och 
teckenspråk. Du kan ringa en kollega på mobiltelefonen och få hjälp, eller ringa 
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transportledningen. Det kan vara svårt att läsa ut texten på fraktsedlar och hitta rätta adresser, även 
kundkontakten kan vara svår med brister i språket.( nr.8 världen) 

Att prata med kunder kan upplevas som svårt av vissa lastbilsförare, om man inte behärskar 
språket. Lastbilsföraren är företagets ansikte utåt och har i till stor del kundkontakt, en 
lastbilsförare sade att han ibland har ringt upp transportledningen och att de har fått prata med 
kunden om det aktuella ärendet. Språket är den största svårigheten, jag har mellan 40-50 stopp varje 
dag där jag ska prata med kunder.( nr.5 EU) 

I en arbetsdag i skriftsamhället (2006) beskrivs på ett målande sätt hur en arbetsdag ser ut för en 
lastbilsförare med det pappersarbete som detta yrke kräver. Det är fakturor, följesedlar och 
lassinformation som ska behandlas under ett arbetspass. Det krävs goda kunskaper i svenska 
språket för att göra sig förstådd och för att undvika missförstånd mellan kund, lastbilsförare och 
transportföretag.  

Den person som inte har angett språket som största svårighet har angett ett attitydproblem som 
största svårighet med att vara lastbilsförare med invandrarbakgrund i Sverige. Han anser att 
allmänheten har en felaktig bild av lastbilsförare med invandrarbakgrund. Allmänheten verkar 
anse att om du är en lastbilsförare med invandrarbakgrund, då ska du ha sprit, tobak och öl till 
försäljning från lastbilen, och det ska vara billigt också. Det är jobbigt att förväntas ha billig sprit 
och cigaretter till försäljning från bilen.( nr.3 EU)  

När jag analyserar resultatet är det språket som är den tydliga svårigheten med lastbilsföraryrket 
enligt de intervjuade. De säger att deras brister i svenska språket kan ställa till problem för dem 
under deras arbetspass. Dessa brister kan visa sig i att det kan vara svårt att läsa fraktsedlar, läsa 
adresser dit du ska, hitta till avlastningsplatsen. De upplever vissa svårigheter med att tala med 
kunder på en korrekt svenska, vilket kan vara en känslig uppgift eftersom lastbilsföraren är 
företagets ansikte ut mot kund. Det framkommer att yrket kan vara svårt att utföra om du har 
svårigheter med språket. Kan det finnas tendenser till ett förtroendeproblem mellan kund och 
transportföretag om lastbilsföraren som är företagets ansikte utåt inte kan göra sig förstådd? 

Dessa svårigheter med svenska språket känns igen från Lindberg (2008) där hon beskriver 
svårigheterna som invandrare kan uppleva ute i arbetslivet. Invandrare som känner att deras 
kunskaper är mindre värda.  

Samtidigt finns det uppenbarligen också en tendens till att associera utländsk brytning inte 
bara med bristande språkbehärskning utan med bristande kompetens över huvud taget (sid 
32) 

En lastbilsförare anger ett attitydproblem mot lastbilsförare som den största svårigheten med 
yrket. Att du som lastbilsförare med invandrarbakgrund förväntas att sälja billig sprit och billiga 
cigaretter, hur kan detta komma sig? Blir lastbilsförare med invandrarbakgrund i 
svenskregistrerade lastbilar likställda med utländska lastbilsförare på grund av sitt utseende? 
Förväntas det då av gemene man att alla lastbilsförare med icke svenskt utseende ska ha saker 
att sälja från sin lastbil? 
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Diskussion 

Utgångspunkten för min studie har varit att undersöka om det finns få lastbilsförare i Sverige 
med invandrarbakgrund som kör svenskregistrerade lastbilar. Vad kan i så fall tänkas vara 
orsakerna till detta? 

Finns det få lastbilsförare med invandrarbakgrund i Sverige? 

Min första fråga var om det finns få lastbilsförare i Sverige med invandrarbakgrund, den har 
visat sig vara svår att få ett entydigt svar på. Jag har sökt information ifrån Vägverket om hur 
många körkort som bytts in i Sverige varje år, då menar jag hur många invandrare i Sverige som 
byter in sina utländska körkort mot svenska körkort. Jag hoppades att med denna information 
bilda mig en uppfattning om hur många som byter in utländska lastbilskörkort från EES48 länder 
mot svenska C körkort (lastbil) Det visar sig att vägverket inte har någon information om 
inbytta C körkort. Personer som kommer utanför EES får inte byta in sina körkort mot svenska 
körkort. Denna frågeställning om antalet inbytta lastbilskörkort från EES länder får tyvärr bli 
obesvarad.  

 

Det uppskattade antal lastbilsförare i Sverige år 2007 är beräknat till 114 000, men de behöver 
bli c:a 7000 till under de närmaste 12 månaderna. Jag har försökt att med hjälp av olika personer 
inom transportbranschen bilda mig en uppfattning om hur många lastbilsförare med 
invandrarbakgrund som kör svenskregistrerade lastbilar, men det finns ingen statistik på detta 
någonstans.  

Man får nog inte räkna med att antalet lastbilsförare med invandrarbakgrund  procentuellt sätt 
mot befolkningsmängden i Sverige är lika stor som antalet lastbilsförare med svensk bakgrund. 
Jag kan inte få fram hur många av dessa 114 000 lastbilsförare i Sverige som har 
invandrarbakgrund.  

Under intervjuerna med lastbilsförarna så framkom det att majoriteten av dem inte kände några 
andra lastbilsförare med invandrarbakgrund. Däremot antydde några att de hade sett enstaka 
lastbilsförare med invandrarbakgrund på vägarna, eller mött några på lastterminaler eller ute hos 
kunder. Det var 2 lastbilsförare som sade att de kände många, eller har sett många lastbilsförare 
med invandrarbakgrund. Dessa två lastbilsförare har kört mycket i södra Sverige och en har kört 
mycket på utlandet, med utgångspunkt från Malmö. De uppger att det finns ”många” 
lastbilsförare med invandrarbakgrund som kör svenska lastbilar i Skåne. Jag har pratat med 
några svenska lastbilsförare i den regionen som jag arbetar i, och med andra personer 
verksamma i transportbranschen. De bekräftar att det finns lastbilsförare med 
invandrarbakgrund i svenska lastbilar i Skåne, men kan ej ge mig något antal. Är det så att det 
finns regionala skillnader i vart lastbilsförarna med invandrarbakgrund arbetar? Det verkar som 
om lastbilsförarna med invandrarbakgrund är koncentrerade till södra Sverige och till största del 
Skåne. En av de intervjuade antydde att det kan bero på att många invandrare väljer att bosätta 
sig i Skåne. 

                                                      
48 EES är de 27 EU länderna och Island, Liechtenstein och Norge 
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Jag har funderat på vad detta kan tänkas bero på, är det så att den höga koncentrationen av 
lastbilsförare med invandrarbakgrund beror på att största delen av utlandstrafiken styrs från 
Skåne? Kan det finnas många lastbilsförare med invandrarbakgrund som kör på utlandet, och 
sedan levererar ut godset i södra Sverige som de har med sig hem? Det som delvis kan stödja 
min teori om att det till största del är regionalt betingat med förekomsten av lastbilsförare med 
invandrarbakgrund i svenskregistrerade lastbilar, är att jag har varit i kontakt med några 
fordonslärare i Norrland. Jag har ställt frågan till dem om de har sett några lastbilsförare med 
invandrarbakgrund i svenskregistrerade lastbilar i deras närområde i Norrland. Ingen av dem 
som jag har talat med har sett någon lastbilsförare med invandrarbakgrund i Norrland. 

Vad kan detta tänkas bero på? 

I olika media rapporteras det med jämna mellanrum om jämförelser mellan olika länder som 
visar att Sverige är dåliga på att få ut invandrare i arbetslivet. I SOU 2003:77 Vidare vägar och 
vägen vidare kan jag utläsa en del teorier om vad detta skulle kunna bero på. En anledning till 
det dåliga resultatet kan vara att invandrare utsätts för en diskriminering i arbetslivet på grund 
utav bristande språkkunskaper. De språkliga kunskapskraven är höga, kanske för höga för att få 
ut invandrarna på arbetsmarknaden. Är det så att svenskarna har en låg toleransnivå mot 
svenska som talas med utländsk brytning, en svenska som avviker från den svenska infödda 
normen, och att svensken på detta sätt associerar denna brytning med bristande kompetens och 
bristande språkbegåvning. Kan brister i språket användas för att legitimera särbehandling och 
diskriminering?  

Jag har inte sett några tydliga tendenser på att det förekommer strukturell diskriminering under 
tiden som jag har genomfört denna undersökning. En majoritet av de intervjuade anger att 
språket är en avgörande faktor till att jag ser få lastbilsförare med invandrarbakgrund. Det är 
höga krav på språkliga kunskaper för att kunna ta ett lastbilskörkort och lastbilskörkort med släp 
(C och CE). Kostnaden för att ta ett körkort är en betydande faktor om du ska bekosta ett 
lastbilskörkort själv i dag, kostnader på 45 000 kronor och uppåt är inte ovanliga. En del av de 
intervjuade anger att de upplever vissa svårigheter med svenska språket ute i arbetslivet, de kan 
ha svårigheter med att läsa adresser, skriva fraktsedlar eller kommunicera med kunder. Du som 
lastbilsförare är företagets ansikte utåt och måste kunna kommunicera på svenska. 

 I TYA:s arbetskraftsbarometer 2007 kan jag utläsa att  bland de åkerier som är med i 
undersökningen,  finns det inget åkeri som uttalar sig positivt om lastbilsförare med utbildningar 
från andra länder. De rankas som mindre bra/dåliga. Vad detta beror på vet jag inte, kan det vara 
så att åkerierna i TYA:s undersökning på detta sätt associerar deras eventuella brister i 
utbildning med deras brister i svenska språket eller med en utländsk brytning? Om det är fallet 
finns det då en strukturell diskriminering inom branschen? I en av intervjuerna med 
lastbilsförarna framkom det att han ibland kände sig ifrågasatt, han kunde ibland känna att hans 
kunskaper inte var lika mycket värda när han utförde sina arbetsuppgifter. Han själv angav 
bristande kunskaper i språket som trolig anledning. Denne lastbilsförare var den ende av de 
intervjuade som uppgav detta, jag tolkar det som om att det inte är en generell åsikt i branschen 
att invandrarnas kompetens är mindre värd. Här kan man ana en antydan till att det skulle kunna 
förekomma strukturell diskriminering inom lastbilsbranschen. 

Kan detta med svårigheter med svenska språket, eller att du pratar svenska med en utländsk 
brytning vara en orsak till att lastbilsförarna med invandrarbakgrund är koncentrerade till 
Skåne? Kan det vara så att lastbilsförarna med invandrarbakgrund har en fördel gentemot 
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svenska lastbilsförare när det gäller att köra lastbil på utlandet, med detta menar jag att de kan 
flera språk. Det som kan tolkas som bristande kompetens eller kunskap på grund av brister i 
svenska språket när du kör i Sverige, kan det vändas till en fördel för lastbilsförarna med 
invandrarbakgrund när det gäller körning på utlandet?  

Intresset för lastbilsföraryrket ökar. Uppgifter som jag har fått från Vägverket visar att antalet 
utskrivna C körkort ökar från år 2004. Det är samma stigande kurva för antalet utskrivna CE 
kort (lastbil med släp). Branschen har ökat sin marknadsföring mot bristyrket lastbilsförare, och 
det börjar ge resultat. Tyvärr går det inte i dessa siffror få fram hur många det är med 
invandrarbakgrund som tagit C eller CE kort. Intresset för fordonsprogrammet har aldrig varit 
större än läsår 2007-2008. Transportutbildningen på gymnasiet ökar, det har aldrig funnits fler 
elever på programmet än vad det gör nu. Tyvärr ser jag en minskning i antalet elever med 
invandrarbakgrund från på transportutbildningen från 2003 och framåt. Vad kan vara orsaken 
till detta? 

I mina intervjuer med lastbilsförarna framkom det att det anses finare i vissa länder att vara 
bussförare än lastbilsförare. Man är tvungen att köra lastbil i ett visst antal år innan du kan få ta 
ett busskort. Kan detta vara en orsak till det minskande intresset för lastbilsföraryrket från 
invandrarelever? Kan föräldrar påverka sina ungdomar till att inte söka lastbilsföraryrket, 
eftersom det anses mindre fint än bussföraryrket? Kan detta vara en anledning till att jag ser 
invandrare framföra bussar, pendeltåg och tunnelbanevagnar? Om det är så måste branschen 
ändra sin marknadsföring mot invandrarungdomarna. En annan anledning till att jag ser 
invandrare som chaufförer i bussar kom fram i intervjuerna med lastbilsförarna. Det är enklare 
och billigare att ta ett busskort i Sverige, än att ta ett lastbilskort med släp. Utbildningstiden är 
kortare och kostnaden är mindre. Även bussbranschen är i stort behov av utbildade chaufförer, 
chanserna till ett arbete är stora om du har ett busskort. Den ekonomiska situationen för 
invandrare kan spela en avgörande roll när det gäller kostnaderna för ett lastbilskörkort med 
släp, summor runt 45 000 kr är inte ovanliga. Detta anser jag kan ha en avgörande betydelse för 
varför jag ser få lastbilsförare med invandrarbakgrund, det är en betydande kostnad att lägga ut 
själv som privatperson om du inte kan få utbildningen betald genom en 
arbetsmarknadsutbildning. 

Det intresse som finns i dag för lastbilsföraryrket räcker inte för att tillgodose efterfrågan på 
lastbilsförare, bristen på lastbilsförare i dag är påtaglig. Hur ska branschen kunna möta den 
kommande efterfrågan på transporter? Branschen måste ändra tankesätt och rekryteringssätt för 
att kunna möta den kommande efterfrågan på lastbilsförare som snart är akut. I framtiden kan 
inte branschen förlita sig på att den traditionella rekryteringsbasen, dvs. lastbilsförälskade unga 
män. Det räcker inte med de personer som ”ärver” yrket av sina föräldrar. Branschen måste 
bredda sin rekryteringsbas, börja marknadsföra sig aktivt mot kvinnor, ungdomar och 
invandrare. Bredda sin syn på ålder när det gäller rekrytering, inte bara ungdomar kan tänka sig 
att köra lastbil, utan även de i 40-45 års ålder. Kanske andra anställningsformer kan vara en 
lösning. Branschen kanske bör lyfta blicken mot våra grannländer, där kanske det kan finnas 
personer som vill köra lastbil i Sverige. De skulle vara vana vid klimatet, och den etiska och 
moraliska aspekten av yrket är lika mellan länderna i Skandinavien. Lagar och regler är 
förhållandevis lika mellan länderna i Skandinavien. 

 



 

 30

Invandrarna är en marginell rekryteringsbas, branschen bör koncentrera sig på att rekrytera 
brett i Sverige. Denna bransch är i ett läge som är jämförbart med den som SJ befann sig i då 
de hade sitt stora problem med att en stor kvantitet lokförare pensionerades. Det går inte att 
rekrytera på samma sätt som innan, man måste vidga sina vyer vid rekryteringen.49 

 

Validering av invandrarnas yrkeskunskaper när det gäller lastbilsföraryrket är en ide som ligger 
rätt i tiden. Det är så jag kan tolkar informationen jag har fått från branschen rörande validering. 
Validering av yrkeskunskaper kan bli en värdefull resurs för att kunna få fram fler lastbilsförare 
med invandrarbakgrund. De personer som varit navet i valideringsprocessen har talat om för 
mig att de validerade har haft körvana, körerfarenhet eller varit yrkeskompetenta förare. 
Majoriteten av de validerade lastbilsförarna har dock svårigheter med språket som gör att de inte 
kan ta ett svenskt körkort, du måste klara av det själv, du får inte använda tolk. Det 
framkommer också att de validerade lastbilsförarna har kunskapsbrister om funktionen på 
lastbilen, det var bl.a. saker som rörde framförandet av lastbilen. T.ex. växellådor som de inte 
hade använt i sina hemländer, men det var saker som de snabbt lärde sig. 

Efter att ha studerat information och resultat av valideringar, och talat med personer i branschen 
som är insatta i validerings och körkortsregler, så kommer jag fram till att validering är rätt väg 
att gå för att få in lastbilsförare med invandrarbakgrund i branschen.  

 

 

Även om jag anser att validering är en bra väg att gå för att öka antalet lastbilsförare med 
invandrarbakgrund i Sverige, så ser jag även svårigheter med validering. En validering hjälper 
den validerade att synliggöra hans/hennes kunskapsnivå och erfarenhet/kompetens. Om den 
validerade har en stor erfarenhet och att det pekar på stora kunskaper i yrket, kan detta ge den 
validerade en positiv upplevelse. Men om dessa kunskaper inte räcker för att bli lastbilsförare i 
Sverige, kan upplevelsen av en validering bli negativ. Om vi väcker förhoppningar bör vi också 
kunna leva upp till dessa, validering behöver vara i takt med sitt omgivande sammanhang.50 
Med detta menar jag att majoritetsbefolkningen inte får sätta upp sådana mål som är omöjliga 
för minoritetsbefolkningen att uppnå. 

Lastbilsförarnas yrkeskunskaper behöver kompletteras med olika utbildningar, det kommer att 
finnas olika sorters kunskapsluckor beroende på vart den validerade kommer ifrån. Den 
validerade kommer att behöva goda kunskaper i svenska språket för att klara av att ta ett 
lastbilskörkort. Här anser jag att goda kunskaper i svenska behövs både för att klara av 
körkortsteorin och för att förklara konstruktion och funktion runt lastbilen som ingår i ett 
lastbilskörkort. Lastbilsföraren är företagets ansikte ut mot kund, han måste kunna tala för sin 
och företagets sak ute hos kund. Med detta menar jag inte att personen måste kunna perfekt 
svenska utan brytning, utan bör kunna klara av att kommunicera med andra människor under ett 
arbetspass. Det kommer att behövas utbildning i etik och moral, det är inte säkert att den etik 
och moral som den validerade har passar in i vårt svenska samhälle med våra värderingar, lagar 
och regler. Här tänker jag på alkohol, kör och vilotider och körning i kyla och mörker. 
                                                      
49 Intervju med professor Lennart Nilsson 2008-04-25 

50 Andersson, Fejes Kunskapers värde - validering i teori och praktik 2005 
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Lastbilsförare som kommer från ett land inom EES och bosätter sig i permanent i Sverige kan 
ansöka om att få byta ut sina körkort mot ett likvärdigt svenskt körkort. Lastbilsförare som 
kommer från ett land utanför EES kan inte byta in sina körkort mot likvärdiga svenska körkort. 
De måste ta nya svenska körkort, här hamnar de personer som har validerat sina yrkeskunskaper 
mot lastbilsföraryrket.  

 

Utbildning för utländska lastbilsförare som vill arbeta i Sverige 

 
Detta kan verka kontroversiellt, men i framtiden skulle jag vilja se en utredning om kompetens 
och kunskap på de lastbilsförare med invandrarbakgrund som kommer från länder inom EES. 
Jag anser att även dessa lastbilsförare skulle behöva höja sin kompetens gällande svenska lagar, 
regler, moral och etik. Det finns skillnader i moral, etik, och lagar mellan länder inom EES. Det 
finns även skillnader i yrkeskunnandet att vara lastbilsförare mellan olika länder. Det skulle 
behöva vara en utbildning förknippad med det svenska lastbilskörkortet, om du som invandrare 
vill byta ut ditt körkort mot ett svenskt körkort, bo permanent i Sverige och arbeta som 
lastbilsförare. Även på dessa lastbilsförare anser jag att det borde finnas ett krav på goda 
kunskaper i svenska språket, på samma sätt som jag föreslog för de lastbilsförare som validerar 
sina yrkeskunskaper. Detta grundar jag på det som har framkommit i min undersökning, och på 
det som de regionala samordnarna bekräftat, att de validerade lastbilsförarna ansågs behöva en 
kompetenshöjande utbildning. I denna teori stödjer jag mig på ett av svaren som professor 
Lennart Nilsson gav mig under intervjun med honom. 

Det positiva är att om en person har varit yrkesförare i sitt hemland och vill fortsätta som 
yrkesförare i Sverige, då är det naturligtvis så att den personen ska få en viss ”Crédit” för 
den erfarenhet den har med sig. Men, den kan inte jämställas med en yrkesförare i det nya 
landet, man kan inte få en licens eller ett certifikat i ett land som automatiskt gäller i det nya 
landet.  

Det anser jag vore oerhört förödande, det finns så väsentligt skiljda regler mellan olika 
länder. Det finns specifika saker i Sverige som är viktiga att kunna och att kunna tillämpa i 
sitt yrkesutövande, detta kräver en utbildning förbundet med en viss träning. Det måste också 
finnas att man har den etiken som gäller i landet. 

Slutsats 

På min fråga om det finns få lastbilsförare i Sverige med invandrarbakgrund som kör 
svenskregistrerade lastbilar har jag kommit fram till att denna fråga går inte att besvara på ett 
enkelt sätt. Jag har med olika myndigheters hjälp försökt få svar på min fråga om antalet 
lastbilsförare med invandrarbakgrund, men det finns inga data på hur många körkort som byts in 
mot svenska C eller CE körkort, här har inte Vägverket eller Länsstyrelsen kunnat hjälpa mig. 
Det har heller inte gått att få fram hur många invandrare som har tagit ett C eller CE körkort i 
Sverige. Branschen har inte heller haft några uppgifter att delge mig om denna frågeställning. 
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Lastbilsförare med invandrarbakgrund som kör svenskregistrerade lastbilar finns, men det 
verkar inte vara så många när jag tolkar de svar som jag har fått från de lastbilsförare som jag 
har intervjuat. Det framkommer i min undersökning att dessa lastbilsförare är vanligast 
förekommande i södra Sverige, och speciellt då i Skåne. Det verkar som det finns en regional 
skillnad i vart lastbilsförarna med invandrarbakgrund är stationerade. De svar jag har fått tolkar 
jag på så sätt att anledningen till att de är vanligast förekommande i Skåne. Kan detta bero på att 
utlandstrafiken utgår därifrån, och största delen av inkommande gods till Sverige kommer in 
den vägen. En av de intervjuade antydde att anledningen till den högre andelen lastbilsförare 
med invandrarbakgrund i södra Sverige kunde vara att många invandrare väljer att bosätta sig i 
Skåne. 
 
På min andra fråga, vad kan det tänkas finnas för orsaker till det finns få lastbilsförare med 
invandrarbakgrund i Sverige, har jag kommit fram till några tänkbara orsaker.  
 
I denna undersökning har det framkommit att brister i svenska språket är den enskilt största 
anledningen till att det finns få lastbilsförare med invandrarbakgrund i Sverige. Detta grundar 
jag på att en överväldigande majoritet av de intervjuade lastbilsförarna angav detta som främsta 
skäl till den låga andelen lastbilsförare med invandrarbakgrund i Sverige. Kostnaden för att ta 
ett lastbilskörkort med släp är en betydande faktor för en person som ska betala detta själv, 
kostnader på 45 000 kr är inte ovanliga, detta är en anledning som nämns under intervjuerna. 
Det har framkommit under intervjuerna att det finns tendenser till att invandrarnas utbildning 
och kompetens ifrågasätts av branschen, men jag tolkar det som att det är enskilda händelser. 
Jag kan inte se att detta skulle vara en generell åsikt ifrån branschen. 
 
Jag har genomfört denna undersökning med det teoretiska perspektivet på strukturell 
diskriminering. Det har inte framkommit några tydliga tendenser på att det skulle förekomma en 
strukturell diskriminering mot lastbilsförarna med invandrarbakgrund. Men jag kan ana att det 
finns.  
 
Metoden som jag har använt för denna undersökning med intervjuer anser jag har varit en bra 
metod. Den har gett många infallsvinklar på min frågeställning om bristen på lastbilsförare med 
invandrarbakgrund. När jag analyserar vad jag har kommit fram till så inser jag att det skulle ha 
varit en fördel för undersökningen om jag hade haft möjlighet till att intervjua några 
lastbilsförare med invandrarbakgrund som arbetar i Skåne. 
Då hade jag kunnat få svar från dem om varför koncentrationen av lastbilsförare med 
invandrarbakgrund är så stor i södra Sverige och speciellt i Skåne. 
 
Min framtida målsättning är att fortsätta forska om en beröringspunkt som jag har tagit upp i 
min undersökning. Varför anser vissa åkerier att lastbilsförare som har fått en utbildning i andra 
länder har en sämre förarutbildning än de som utbildats i Sverige? I TYA:s 
arbetskraftsbarometer för 2007 så rankas lastbilsförare som fått en utbildning i annat land som 
mindre bra/dåliga av de utfrågade åkerierna. Vad grundar åkerierna i TYA:s undersökning 
denna inställning på? 
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Bilaga1 

Regelverket runt körkortsbehörigheterna vid valideringen 

För utländska lastbilsförare gäller följande regelverk beroende på om han/hon kommer från ett 
land inom EU, eller ej. 

 

”A. Den utländska föraren kommer från ett EU land och har arbetat (kommersiellt) minst ett år: 
Föraren kan formellt sett köra i Sverige. ( Norge, Schweiz och Liechtenstein räknas som ett EU 
land i detta sammanhang) 

 

  B. Den utländska föraren kommer från ett EU-land men har arbetat mindre tid än ett år: I dessa 
fall måste föraren genomgå ett teoretiskt ”Yrkeskompetensprov” på Vägverket om han/hon vill 
behålla den högre behörigheten. Teoriprovet ska klaras på svenska. 

 

  C. Den utländska föraren kommer från ett land utanför EU. En stor del av de personer som har 
validerats i pilotverksamheten kommer från länder utanför EU: Föraren får köra/arbeta under ett 
år från datumet från sin mantalsskrivning. ( I praktiken är det nästan omöjligt beroende på 
bristande språkkunskaper.) Därefter måste föraren på nytt ta B-behörighet (personbil), C-
behörighet (tung lastbil) och CE-behörighet (tung lastbil med släp) samt från och med 10 
september 2009, Yrkeskompetensbevis (EU krav). Teoriprovet måste klaras av på svenska.”51 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
51 TYA:s slutrapport validering till 1000 
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Bilaga 2  

Körkortsbehörigheterna 

 
De stora bokstäverna på ditt körkort talar om vilka fordon du får köra. Vad bokstäverna betyder 
framgår av följande tabell: 

Beteckning Körkortsålder Behörighet 

A1 16 år Lätt motorcykel (max 125 ccm och 11 kW) 

A 18 år (21 år) Tung motorcykel, begränsad effekt (obegränsad effekt)* 

B 18 år Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och ett till 
sådan bil kopplat lätt släpfordon, terrängvagn och motorredskap klass 
I (= Motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som 
överstiger 30 km/tim) 

Övergångs- 
regel 

  B-behörighet som förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra 
personbil med en totalvikt över 3,5 ton om behörigheten inte har varit 
återkallad efter detta datum. 

BE 18 år Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil även med ett 
eller flera släpfordon oavsett vikt 

C 18 år Tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton och ett till sådan 
bil kopplat lätt släpfordon 

CE 18 år Tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton även med ett 
eller flera släpfordon oavsett vikt 

D 21 år Buss och ett till buss kopplat lätt släpfordon 

DE 21 år Buss även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt. 

A och A1   ger även rätt att köra 
- traktor, motorredskap klass II 
- terrängskoter om körkortet är utfärdat före den1 januari 2000. 

B    ger även rätt att köra 
- traktor, motorredskap klass I och klass II samt tre- och fyrhjulig 
motorcykel 
- terrängskoter (om körkortet är utfärdat före 1 januari 2000) 

 
* Om du har körkort med behörighet A får du köra tung motorcykel med obegränsad effekt (= 
motorcykel som har högre effekt än 25 kW och ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,16 
kW/kg) om du har:  

haft behörigheten A under minst två år, eller  

fyllt 21 år och godkänts i ett körprov för sådan motorcykel. 

Källa: Vägverket 2008-02-07 
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                                                  Bilaga 3 

The five-stage model of adult skill acquisition 

Hur bedömer man yrkesrelaterat kunnande, en vanlig referensmall och utgångspunkt är den 
modell som Stuart E Dreyfus52 beskriver i sin studie. Denna modell innefattar fem stadier då 
man tillägnar sig en färdighet. 

 
Stadium 1, ”novis” Novisen lär sig regler och använder sig av dem för att styra sina handlingar. 

Stadium 2, ”börjar lära sig”. Erfarenheterna gör att novisen nu fått tillgång till föredömen och 
goda exempel på meningsfulla aspekter av olika situationer som används som komplement till 
reglerna. 

Stadium 3, ”kompetent yrkesutövning”. Efterhand som förebilderna och de goda exemplen blir 
för många för att kunna införlivas på ett bra sätt, utvecklas färdigheter i att välja ut de aspekter 
som är viktigare än andra och uppmärksamma dessa. Engagemanget ökar och yrkesutövaren 
känner ansvar för sina insatser på området. 

Stadium 4, ”yrkesskicklighet, kompetens”. Regler och principer ersätts med situationsbetingade 
sonderingar; intuitivt beteende ersätter rationellt genomtänkta reaktioner. Man ser vad som 
måste göras, utan några kalkylerande betraktelser över alternativa möjligheter. 

Stadium 5, ”expertis”. Man vet nu inte bara vad som ska göras i en viss situation utan också hur 
det ska göras. Experten skiljer omedelbart mellan de situationer som kräver en viss form av 
handling och de situationer där man måste bete sig på ett annat sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                      
52 Dreyfus, The five-stage model of adult skill acquisition. 2004 
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Bilaga 4  

Har intresset för lastbilsföraryrket minskat? 

Jag har inhämtat statistik från Vägverket53 för att kunna bilda mig en uppfattning om hur det ser 
ut med körkortsbehörigheten C och CE.  Största ökningen för C behörigheten (tung lastbil) finns 
mellan 2006-2007, där är ökningen ungefär 440st. Behörigheten CE (tung lastbil med tungt 
släp) har största antalet utskrivna behörigheter under 2001, ca:2700 st.  

Antalet utskrivna CE behörigheter minskar sedan ner till år 2004 då det är ca: 2200 st. Siffrorna 
ökar igen fram tills 2007 och blir då ca: 2550 st.  

 

                          Godkända körkortsprov C och CE 2001-2007  
Tabell 1.         
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
         
Godkända körprov 
C 4130 4240 4156 4369 4416 4509 4945
         
Godkända körprov 
CE 2678 2634 2227 2177 2359 2430 2549
         
Totalt antal prov 6808 6874 6383 6546 6775 6939 7494

 

Figur 1: Godkända körkortsprov C och CE 2001-2007
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Av data i Figur 1 tycker jag mig kunna utläsa att intresset för lastbilsföraryrket har en svag men 
stadig uppgång från år 2004 och framåt. Data som skiljer sig mest är år 2007 som står för största 
ökningen i antalet behörigheter. Antal C behörigheter år 2001 är 4130st, och år 2007 4945st. 
Detta kan ha sin förklaring i att branschen har ökat sin marknadsföring mot bristyrket 
lastbilsförare. 

                                                      
53 Vägverket statistik från 2008-03 



 

 39

Bilaga 5 

Elevantalet på Fordonsprogrammet i Sverige 

 
Hur ser det ut på fordonsprogrammet i Sverige, går det några elever med invandrarbakgrund på 
fordonsprogrammets inriktning transport?  Jag har med Skolverkets hjälp fått ut statistik över 
fordonsprogrammet och fordonsprogrammet gren transport för läsår 2001-200754. 
 
 
 
  Antal elever på Fordonsprogrammet i Sverige läsår 2001-2008 
Tabell 2          

Läsår   
2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

          
Totalt antal elever på FP 10499 10534 11202 11898 12555 12978 13276 
          
Antalet elever på FP   1244 1123 1128 1134 1112 1087 1145 
med invandrarbakgrund 11,80 % 10,70 % 10,10 % 9,50 % 8,90 % 8,40 % 8,60 % 
          
Antalet elever på FP 
transport 1315 2620 2730 2733 2901 3009 3152 
totalt          
          
Antalet elever på FP 
transport  109 178 185 184 188 153 167 
med invandrarbakgrund 
är  8,2 %  6,8 %  6,8 % 6,7 %  6,5 %  5,1 %  5,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
54 www.Skolverket.se 
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 Bilaga 5 del 2 

 

 

Figur 2: Antal elever på FP/Transport läsår 2001-2008
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Av figur 2 kan man utläsa att antalet elever totalt som går på fordonsprogrammet gren 
transportutbildning har en svag men stadig ökning över åren 2001-2007. Elevantalet ökar, men 
antalet elever med invandrarbakgrund minskar svagt. Statistiken visar att intresset för 
fordonsprogrammet aldrig varit större än vad det är nu, och det avspeglar sig på 
transportutbildningen som aldrig haft fler elever än vad det är nu. Just nu finns det 13276 elever 
som går på fordonsprogrammet, antal elever som går gren transport är 3152. Av dessa 3152 är 
det 167 elever med invandrarbakgrund. Med ett medeltal på 6,7 % mellan 2001-2007 av 
elevantalet på transportutbildningen är eleverna med invandrarbakgrund i klar minoritet. Detta 
kan kanske avspegla sig i min frågeställning. Om det går få elever med invandrarbakgrund på 
gren transportutbildning, då kanske det avspeglar sig i varför jag ser så få lastbilsförare med 
invandrarbakgrund. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 41

Bilaga 6 

Intervjufrågor till lastbilsförare med invandrarbakgrund 

 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Från vilket land kommer du? 

Hur länge har du varit i Sverige? 

Vilken utbildning har du i dit hemland, vilket yrke har du haft i ditt hemland? 

Hur kommer det sig att du valt att bli lastbilsförare i Sverige? 

Hur länge har du arbetet med att köra lastbil? 

Vad arbetar dina föräldrar med? 

Finns det någon annan i din familj som kör lastbil? 

Vilka yrken är vanliga i ditt hemland? 

Är lastbilsförare ett traditionellt yrke i ditt hemland? 

Vad avgjorde ditt val att bli lastbilsförare? 

Vilken status har lastbilsföraryrket i ditt hemland? 

Vad tror du det beror det på? 

Känner du någon annan invandrare som kör lastbil i Sverige? 

Hur många? 

Vad tror du det beror på att det finns få lastbilsförare i Sverige med invandrarbakgrund? 

Vad upplever du som den största svårigheten med att arbeta som lastbilsförare med 
invandrarbakgrund i Sverige? 

Vilken sorts körning har du? 

Vilken fordonskombination kör du? 
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Bilaga 7 Sida 1 

 
2008-04-25     Peter Dahlström 
 
 

Intervju med Lennart Nilsson professor i yrkespedagogik 

vid Göteborgs universitet. 

Skiljer sig synen på vad yrkeskompetens är mellan olika länder, kan 
lastbilsförares yrkeskompetens värderas olika högt mellan länder? 

 
Det är inte synen på yrkeskompetens som skiljer sig åt, det är det faktiska yrkeskunnandet som 
skiljer sig åt. Varje land har olika krav på sina yrkesförare, skillnaderna emellan kan vara 
uppenbara. Vad är ett yrkeskunnande? Det är inget statiskt, det är dynamiskt. Det är relaterat 
till de verktyg man har och använder sig av i sitt arbetsutförande, och hur denna process är. 
För en lastbilsförare är det frågan om en kunnighet i att hantera bilar och fordon, olika 
fordonskombinationer och olika fordonsparker. Det innebär bl.a. olika utrustningar i bilarna. 
Det kan vara olika krav när det gäller vägförordningar mellan länder. Det är olika krav på 
förare vad gäller sömn, vakenhet, alkohol och vilka utbildningar en lastbilsförare ska ha 
genomgått. Det primära är att synen inte skiljer sig åt på yrkeskompetens, utan den faktiska 
yrkeskompetensen är i vissa avseenden väsentligt annorlunda. Det går inte att säga att 
yrkeskompetensen är lägre eller högre i olika länder, den är annorlunda. Till detta kommer 
något som jag i alltför stor utsträckning tycker har negligerats. I de nordiska länderna är vi 
beroende av kunnighet i hur du hanterar fordon och hur man beter sig i trafiken under den kalla 
årstiden. Hur du hanterar ett fordon på vägar som är hala, isiga och snöbelagda, detta sker då 
den årstid då det i större utsträckning är mörkt större delen av dygnet. Det framgår att skillnad 
i kunnighet här är betydande. Som sammanfattning på din första fråga vill jag säga att det är 
uppenbart att det finns skillnader i yrkeskunnande mellan personer i skiljda länder som är 
verksamma inom samma profession.  

Hur definierar du yrkeskompetens?  

Det går aldrig att definiera yrkeskompetens, det är en vanföreställning. Kompetens som 
begrepp är ett paraplybegrepp, det innefattar väldigt mycket. Kompetensbegreppet har kommit 
fram i svensk diskussion under de senaste 30 åren. Kompetens kopplat till yrke och 
yrkesbegreppet, då blir detta ett nytt paraplybegrepp som jag kanske definierar på ett sätt, och 
någon annan på ett annat sätt. Poängen är denna, att ingen har makten över definitionen, eller 
rätten att definiera och att den definitionen ska gälla generellt. Man kan tydliggöra vad man 
menar och vad man lägger för innebörd i begreppet. Ser man på kompetensbegreppet så är det i 
grunden ett konkurrens begrepp. 
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Bilaga 7 Sida 2 
 
 Språkligt går det tillbaks till latin, att vinna på tävlingsbanan. Kompetensen är dynamisk, en 
person kan vara särskilt yrkeskompetent vid ett tillfälle, men inte vid ett annat tillfälle. En 
person är yrkeskompetent i förhållande till någon annan person, och i förhållande till en 
specifik situation. Kompetensen förändras över tid hos individen, yrkeskunskap anknyter till ett 
operativt kunnande. Det är inte kunskap att äga kunskap som du inte använder. Yrkeskunskap 
förväntas ta sig uttryck i yrkesutövande. Ett yrkesutövande är en förutsättning för ett uttalande 
om individens yrkeskompetens, evidensen sker i yrkesutövandet. Vad en yrkeskompetent person 
är, det är nästan omöjligt att svara på. Det är en person som är kunnig i att utföra ett 
yrkesrelaterat beteende. I vissa sammanhang så menar man att i yrkeskompetens så ligger det 
även yrkesetik. T.ex. en lastbilsförare som kör med en alkoholhalt som överstiger det tillåtna, 
den är inte yrkeskompetent. Den lastbilsförare som kör fast den är så uttröttad att den har 
svårigheter med att framföra sitt fordon är inte yrkeskompetent. Den person som understiger 
gällande gränser, men har en låg grad av uppmärksamhet, har inte den yrkesetik som förväntas. 
I yrkeskompetensen ligger en etik som är förbunden med etikens utövande, en form av 
handlingsorienterad moral. Allt detta är beroende på vad du lägger in i begreppet 
yrkeskompetens, det finns vissa som inte alls vill se någon form av yrkesetik inom ramen för 
yrkeskompetens. Det finns de som inte vill se någon yrkesidentitet inom yrkeskompetens, de ser 
detta som en tillfällig roll jag spelar när jag utför ett arbete, utanför arbetet spelar jag inte 
denna roll. Yrkeskunnande är det korrekta svenska uttrycket för yrkeskompetens. I 
yrkeskunnande ligger det och har alltid legat en etisk dimension. Hur du gör, hur du förhåller 
dig till din uppdragsgivare, dina kunder och till dina kollegor. Individer ingår i ett 
sammanhang, i ett yrke, och har en identitet och lojalitet med yrket och försvarar yrket. Yrket är 
dynamiskt och förändras hela tiden, en konsekvens av nya verktyg, nya material och nya 
uppgifter. Yrkeskunnandet förändras över tid som konsekvens av nya krav som kommer från 
marknaden. 

Är arbetsmarknaden i Sverige generellt sätt dålig på att ta tillvara 
den yrkeskompetens som invandrarna har med sig från sitt 
hemland? 

Jag vill absolut påstå att ingen kan säga att de är bra eller dåliga på detta. Man kan inte bunta 
ihop invandrare i en kategori och säga ett man är bra eller dålig, det är olika i olika 
sammanhang. En del invandrare har en egenerfarenhet av livssituationer, arbetssituationer och 
sammanhang som är så fundamentalt skiljda från de kommunikativa strategier, sociala vanor 
och den etik och samhällsmoral som vi har här. Ur denna synpunkt kan man säga att det finns 
ingen marknad för den yrkeskompetens som många är förbundna med. Ibland är det så att vissa 
delar av en persons yrkeskunskap skulle kunna vara användbar, men andra delar är det inte 
utan en väsentlig förändring. Då är frågan, vill individen förändra detta? Inte bara i ord, utan 
även i handling. Detta har mycket att göra med arbetsetiken, arbetsetiken har att göra med 
kvalitetssäkringen av arbetet. Kvalitetssäkringen rör alltid fyra dimensioner: arbetsuppgifternas 
kvalité och utförande, arbetsprocessen, arbete är alltid förbundet med kommunikation och 
arbete är alltid förbundet med etik. Det är en fråga om kunskap och den ömsesidiga toleransen 
ibland människor. Om vi ser det på det strukturella planet, i samhällen med mellan 20-25% 
utav människor som kommer ifrån väldigt varierande bakgrunder, så är det alltid problematiskt 
för alla parter i samhället med olika varianter av anpassningar. 
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 Är den etiska och religiösa variationen liten, om variationen i grundläggande etikfrågor är 
liten mellan invandrare och majoriteten i ett land, så tycks anpassningen gå betydligt snabbare 
och man har mindre konflikter mellan marginalgrupper. Det avgörande tycks ändå vara om det 
är en arbetsmarknad i väldigt kraftigt behov av arbetskraft eller inte. En viktig aspekt är hur 
man ser på dessa människor, som en viktig partner eller som konkurrenter. Om man ser på 
människor som en tillgång eller ett besvär.  

Kan brister i svenska språket göra att invandrarnas yrkeskompetens 
anses vara mindre värd? Kan det vara så att invandrarnas 
kunskapsnivå jämställs med deras kunskaper i svenska? 

Jag tror inte att det är så att kunskapsnivån inom ett specifikt yrke, om det inom yrket 
synliggörs vad du kan, jämställs med kunskaper i svenska. Det finns inga belägg för att det 
skulle vara så här. Däremot är det så att ett yrke måste artikuleras så att andra människor 
förstår att det går att kommunicera. Där är det naturligtvis så att den som är i minoritet och ska 
kommunicera med en majoritet måste se till att vara noga med att genuint lära sig språket. 
Annars kommer den att bli utsatt för en rad olika uppfattningar om sig själv och sin språkliga 
kunnighet. Det är inget konstigt i detta. Invandrarna måste lära sig att bli bättre på svenska, det 
får inte bli något halvspråk. Här finns det uppenbarligen stora brister, sedan finns det 
teknologiska brister som gör att bristerna i språket upprätthålls. Jag har uppmärksammat att 
genom ett ökat ägande och användande av mobiltelefoner, så upprätthåller invandrargrupper 
sin egen språkliga identitet i betydligt större utsträckning än vad som skulle ha skett om vi inte 
hade haft mobiltelefoner. Språket upprätthålls inom den egna gruppen, och vi får en ökad 
språklig selektion. Vissa delar av ett språk som är nödvändigt i vissa sammanhang lär man sig 
inte, utan där använder man sig av sitt eget modersmål inom den egna gruppen. Den vardagliga 
träningen i att kommunicera med svenskar och med andra språkgrupper inom Sverige minskar, 
man går till sin mobil och söker sina egna landsmän. Man får vara noga med att svenska 
språket ofta är en nödvändig förutsättning i yrkesutövandet. Alla människor bedömer varandra, 
språket är en väldigt viktig del i bedömningen mellan människor. Språket bör vidgas till 
kommunikation, både det talade ordet och språket som sker med mimik och gester. Inom ett yrke 
måste man kunna både kunna tala, läsa och skriva. Det vore ju konstigt om det inte finns 
brister, det finns brister hos alla människor som kommer från ett språk till ett annat språk. Det 
gäller att minimera bristerna, och att inte förfalla i ett ömsesidigt betraktande av att 
språkbrister skulle vara ett yttryck för bristande förmåga, bristande begåvning. 

Förekommer det ett motstånd från olika yrkesbranscher i Sverige 
mot invandrare?  

Jag vill inte uttala mig om hur det är i specifika branscher. Generellt kan man säga att om det 
är ett arbetskraftsbehov som både arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer står 
bakom, då brukar det alltid finnas en större tolerans mot att människor från andra hemvister 
kommer in på det egna yrkesområdet.  
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Är det tvärtemot, brist på arbetstillfällen så har det alltid varit så i alla organisationer att man 
sluter sig samman. Vid sämre tider knyter man sig samman och värnar sitt eget. Detta 
förekommer i alla länder, det är inte specifikt för Sverige. Det är på detta sätt hur människor 
agerar gentemot varandra som grupper. 

Vad anser du om validering av invandrares yrkeskunskaper? Är det 
rätt väg att gå för att få in invandrarna i arbete? Att ge dem en 
möjlighet till att återuppta det yrke de hade i sitt hemland? 

Svaret på denna fråga som du ställer är direkt relaterad till din första fråga. Det har att göra 
med yrkeskompetensen, det finns både en positiv och en negativ sida av detta. Det positiva är 
att om en person har varit yrkesförare i sitt hemland och vill fortsätta som yrkesförare i Sverige, 
då är det naturligtvis så att den personen ska få en viss ”credit” för den erfarenhet den har med 
sig. Men, den kan inte jämställas med en yrkesförare i det nya landet, man kan inte få en licens 
eller ett certifikat i ett land som automatiskt gäller i det nya landet. Det anser jag vore oerhört 
förödande, det finns så väsentligt skiljda regler mellan olika länder. Det finns specifika saker i 
Sverige som är viktiga att kunna och att kunna tillämpa i sitt yrkesutövande, detta kräver en 
utbildning förbundet med en viss träning. Det måste också finnas att man har den etiken som 
gäller i landet. Etiken har väldigt mycket att göra med hur man ser på sitt framförande av 
fordonet, och att ta hänsyn till andra människors liv och egendom. Etik handlar även om 
alkohol och körning, och körning på vinterväglag, där menar jag snö och is. Etik är att ha en 
god språkkunskap så att du kan reda ut om du skulle hamna i ett kritiskt sammanhang. 
Oväntade och oönskade sammanhang där den språkliga kunnigheten sätts på prov t.ex. vid en 
trafikolycka där du snabbt måste kunna ge korrekta besked som kan handla om liv och död. Det 
kan ha att göra med stora materiella kostnader på egendom, t.ex. vid en brand. Min uppfattning 
är att validering är väldigt viktigt, men att man slutar upp med det obegripliga språkbruket 
validering. I grunden är det värdering det handlar om. Det finns en subjektivitet i detta, en 
bedömning. Det måste vara synligt och tydligt vad det är man bedömer, det finns inget objektivt 
i detta med validering. Ordet validering ska ge intryck av objektivitet. Det är vissa normer och 
värderingar osv.  som bedöms av människor som har en trovärdighet att utföra denna 
bedömning. Min poäng är att det inte räcker med validering och vissa språkkunskaper i 
svenska. Har de vissa kunskaper i språket är det inte tillräckligt anser jag, för de måste också 
ha den yrkesetik som gäller för det landet. Yrkesetiken är inte bedömd i valideringen, och kan 
inte bedömas förrän du har goda språkkunskaper. Du kan inte få ”credit” för den etik som 
gäller i ditt hemland, när den skiljer sig från den etik som vi har här. Du ska köra lastbil i en 
annan miljö och med andra värderingar.  
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