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Så häftigt! Det sitter en kvinna bakom ratten 

En studie om kvinnligt tillträde till det mansdominerade              

lastbilsföraryrket 

Peter Dahlström 

Sammanfattning  

Syftet med studien var att få en insikt i vad det är som gör att kvinnor söker sig till yrket last-

bilsförare, och hur de ser på yrket.  För att närma mig syftet har jag under arbetets gång använt 

mig av deltagande observationer, fokusgruppintervjuer och enkäter som skickats ut till kvinn-

liga lastbilsförare. Dessa tre olika sätt att få information på användes för att ge en övergripande 

bild på kvinnornas syn på yrket, och vägen in i yrket. Sammanlagt har jag varit i kontakt med 35 

lastbilsförare, 18 kvinnor och 17 män. Som teoretisk referensram använde jag mig av teorier 

baserade på genus och könsmärkningsprocess från framför allt Hirdman, Westberg – Wohl-

gemuth. Detta har hjälpt mig att skapa en förståelse kring de utmaningar och problem som 

kvinnorna inom lastbilsföraryrket kan ställas inför.  

Studien visade att majoriteten av de kvinnor som deltog i studien hade anhöriga eller vänner och 

bekanta som kör lastbil. Det är på detta sätt som de har närmat sig yrket och fått en förståelse för 

yrket när de var yngre. Lastbilsföraryrket är ett yrke de trivs med och de vill inte byta yrke. 

Känslan av frihet och att de i viss mån kan planera sin dag själva, ingen dag är den andra lik är 

saker som lyfts fram som positiva. I undersökningen framkom det även att de ser yrket som 

tungt och slitsamt, men att allting går att lösa. Stress från yttre faktorer som de inte själva rår 

över nämns som mindre positiva inslag i yrket. 

Nyckelord 

Kvinnliga lastbilsförare, Lastbilsförare, Yrkesförare, Genus, Deltagande Observation, Yrkes-

kompetens. 
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Abstract 

The purpose of the study was to get an insight into what it is that makes women seek out the 

profession of truck driving, and how they view upon the profession. I have during the work used 

participant observation, focus group interviews and questionnaires sent out to the female truck 

drivers. These three ways to get information was used to give an overall picture of women's 

views on the profession, and the way into the profession. Altogether, I have been in contact with 

35 truck drivers, 18 women and 17 men. As a theoretical framework, I have used the theories 

based on gender and gender marking process from primarily Hirdman, Westberg - Wohlgemuth. 

This has helped me to create an understanding of the challenges and problems that women in 

the truck driving industry may be facing. 

The study showed that the majority of women in the study have relatives or friends and ac-

quaintances that drive a truck. It is in this way that they have approached the profession and 

gained an understanding of the profession when they were younger. Truck driving profession is 

a profession they enjoy and they do not want to change profession. The feeling of freedom and 

to a certain extent, the possibility to be able to plan their day themselves, is highlighted as posi-

tive things about their work. The study showed that even though they see their profession as 

heavy and tiring, everything can be solved. Stresses from external factors that are beyond their 

control are mentioned as less positive aspects of the profession. 

Keywords: 

Women truck driver, female truck driver, lorry driver, truck driver, gender, participant observa-

tion, skills, ability. 
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Förord 

Att skriva en uppsats är som att göra en resa, eller att bygga ett hus. Någon gång når man fram 

till sitt mål med resan och den närmar sig sitt slut. Husbygget börjar bli klart och huset är in-

flyttningsbart. Under resans gång eller under byggtiden med huset tar man sig igenom djupa 

dalar och höga toppar av teorier, kunskap och tidigare forskning. Resvägen eller bygget kantas 

av medgångar och motgångar, ibland funderar man på vad man gett sig in på. Oftast är det som 

driver en framåt utmaningen att lyckas med de nya saker man företagit sig, och intresset för 

ämnet. När jag nu slutför resan eller husbygget och lämnar ifrån mig denna uppsats, så är det ett 

arbete som lämnas som har gett mig mycket nya tankar, inspiration och kunskap. 

Tid och motivation är något som behövs för att kunna ta sig an en sådan här uppgift. Att vara 

ute på fältet och genomföra deltagande observationer är något som gett mig större och vidare 

kunskaper. Att delta i intervjuer med intressanta människor är något som berikat min dag. Det 

som har varit tidskrävande är renskriva, sortera och sammanställa materialet. 

Jag skulle vilja tacka alla som gjort detta arbete möjligt, ingen nämnd, ingen glömd. Tack till de 

kvinnor som med glädje och intresse ställde upp med själ och hjärta och besvarade mina frågor. 

Jag vill även rikta ett stort tack till de manliga lastbilsförarna, för deras intresse för min studie. 

Ett stort tack riktas till mina kollegor som jag har kunnat bolla frågeställningar med, och som 

med sin kännedom om lastbilsföraryrket har kunnat få mig att se saker på olika sätt. Ett stort 

tack riktas även till min handledare som vridit och vänt på mina funderingar och antaganden, 

och som kommit med intressanta frågeställningar när jag tyckt eller trott mig veta något. 

Slutligen vill jag tacka min familj för stöd och support under denna långa resa som jag gjort 

tillsammans med uppsatsen. 
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Inledning  

”Det finns ju inget som säger vilket kön som ska köra lastbil” 

(Eddy Nehls 2003) 

 

När såg du eller när mötte du senast en kvinnlig lastbilsförare på våra vägar? De kvinnliga last-

bilsförarna finns, men de är inte så många. Ett av de mest könssegregerade yrkena idag på den 

svenska arbetsmarknaden är yrket lastbilsförare. Under arbetet med denna studie har jag funnit 

att den kvinnliga andelen lastbilsförare motsvarar c:a 4% av den totala andelen lastbilsförare
1
. 

Den manliga andelen lastbilsförare inom yrket är i det närmaste total.  

Mitt intresse för hur kvinnliga lastbilsförare tycker om sitt yrkesval kommer huvudsakligen 

genom mitt eget yrke som fordonslärare på en gymnasial transportutbildning där vi utbildar 

ungdomar till lastbilsförare. Av det totala elevantalet på transportutbildningen på skolan där jag 

är verksam är c:a 10% kvinnliga elever. Endast en bråkdel av de kvinnor som har utbildats hos 

oss har börjat köra lastbil. I dagsläget vet jag om två eller kanske tre kvinnor som kör lastbil på 

heltid av de kvinnliga elever som jag har varit med om att utbilda sedan år 2003. 

Transportbranschen idag befinner sig i en situation då det inte finns kompetenta och utbildade-

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 kvinnorna stå utan-

för branschen. 

De kvinnor som idag har valt att arbeta med detta för kvinnor otraditionella yrkesvalet lastbils-

förare, hur ser de på sitt yrke och sitt yrkesval? Kan det vara en nackdel att som kvinna vara 

verksam inom yrket lastbilsförare som är så dominerat av det motsatta könet idag, eller kan 

kvinnorna dra fördelar av sin minoritet och sitt kön inom lastbilsföraryrket?  

Genom att synliggöra de kvinnliga lastbilsförarnas åsikter om sitt yrkesval så hoppas jag att 

branschen kan använda sig av denna studie i sin marknadsföring för att kunna få in fler kvinnor 

i yrket lastbilsförare. 

 

 

                                                      

1 Statistik uthämtat från SCB 2013-12-20 
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Bakgrund 

Att göra ett yrkesval idag är för de flesta personer ett stort livsval, det kan vara väl planerat eller 

slumpmässigt. Kvinnorna i denna studie har valt att gå mot den rådande genusordningen och 

välja ett yrke där de är i könsmässig minoritet. De är så kallade brytare.  

Yrket lastbilsförare 

I dag arbetar det c:a 112 000 personer som lastbilsförare i Sverige. Dessa förare framför lastbilar 

med vikt på över 3.5 ton, en så kallad tung lastbil. Enligt [TYA], Transportfackens Yrkes- och 

arbetsmiljönämnds arbetskraftsbarometer
2
 för 2013 visar det sig att det kommer behövas anstäl-

las 2700 lastbilsförare under perioden november 2013 till april 2014. Enligt arbetskraftsbarome-

tern uppskattar TYA att det finns c:a 79 727 tunga lastbilar i trafik i Sverige idag och antalet 

lastbilar i yrkestrafik ökar. Det ökande antalet lastbilar gör att det behövs anställas ny kompetent 

personal. I undersökningen framgår det att tre företag av tio har svårt att rekrytera kompetent 

och lämplig personal. Det ställs höga krav på den person som vill arbeta som yrkesförare, per-

sonen ska vara ansvarstagande, inte skada godset. Föraren ska kunna planera sin körning så att 

den inte bryter mot kör- och vilotider och samtidigt framföra fordonet så att den inte förbrukar 

onödigt mycket diesel. Miljötänkandet och den höga kostnaden för drivmedel gör att företagen 

utbildar sin personal i Eco Driving/sparsam körning där föraren försöker framföra lastbilen på 

ett så bränsleekonomiskt sätt som möjligt. Lastbilsföraren måste kunna arbeta mycket självstän-

digt och ta egna initiativ när oväntade saker inträffar under arbetspasset. 

Företagen anger att under det närmaste halvåret kommer c:a 17% (2013 - 2014) av dem att be-

höva nyanställa personal. Lastbilsföraryrket står inför en förändring, den ekonomiska kris som 

slog hårt mot transportnäringen är i det närmaste över, transportföretagen ser nu en ljusnande 

framtid. Konkurrensen från andra länder om transport av gods på våra svenska vägar har lett till 

att kostnadseffektivitet och god service gentemot kund har ställts i fokus. Många förare går i 

pension samtidigt som efterfrågan på transporter kommer att öka över tid. Åkerinäringen i Sve-

rige i dag domineras av män. Endast 3-4 procent av förarna är kvinnor. Idag när det saknas 

många yrkesförare är det angeläget att framhålla att yrket passar för både kvinnor och män. Det 

är angeläget att även kvinnor söker sig till branschen. Med dagens tekniska hjälpmedel krävs 

inte så mycket muskelmassa utan snarare ett bra körsätt och bra kundbemötande. 

I dag vill inte företagen ligga på 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. Lastbilar, lastbilsförare och transportbranschen har en viktig samhälls-

funktion att fylla. Det ligger ekonomiska aspekter och samhälleliga strukturella funktioner i ett 

väl fungerande transportsystem. 

                                                      

2 TYAs arbetskraftsbarometer 2013 december är en skrift som behandlar rekryteringsfrågor inom 

lastbilsförarområdet. TYA står för Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd. Tya är ett sam-

arbetsorgan mellan arbetsgivare – arbetstagarorganisationer inom transportbranschen. I dagsläget 

är c:a 17 000 företag med ungefär 100 000 anställda anslutna till TYA. (2014-01-02 kl. 19.37.) 
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Begreppet just in time
3
 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 kompo-

nenterna i den takt som produktionen kräver. Skulle något hända med transporten av delar till 

fabrik tar det inte många timmar innan fabriken står still. 

Lastbilsförares yrkeskompetens 

Kompetens 

Kompetens kan liknas vid en individs potentiella förmåga och kunskap att utföra olika hand-

lingar. 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 pla-

nera, genomföra och utvärdera genomförda insatser. (Carlsson, Gerrewall, Pettersson 2007).  

Yrkeskunnande som är en del av kompetens begreppet beskrivs utförligt av Ellström (1992) i 

Kompetens, utbildning och lärande. Ellström beskriver yrkeskunnande med fem olika definit-

ioner. Yrkeskunnande som en formell kompetens, den kompetens som förvärvats genom utbild-

ningar, och finns dokumenterad. Yrkeskunnande som reell kompetens, den faktiska kompetens 

personen besitter och kan utnyttja för att lösa en uppgift. Yrkeskunnande som utnyttjad kompe-

tens, 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 körkorts-

behörighet 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 verk-

samhet. 

Vad är yrkeskompetens 

Ellström beskriver vad kompetens är och hur det kan tolkas. Kompetens kan liknas vid en indi-

vids 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.  

                                                      
3 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). 
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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 kompe-

tens innebär att teori och praktik integreras, men utgångspunkten ligger på det praktiska hand-

landet.  

 

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 specialutbild-

ningar för olika typer av frakter. Berglund (2006 sid.49). 

Vad innebär yrkeskompetens för en lastbilsförare? Yrkesförarna själva anser att en kompetent 

lastbilsförare oavsett kön ska kunna klara av de uppgifter som åläggs på föraren. Föraren har de 

relevanta utbildningarna och de har de rätta certifikaten som krävs för den körning de utför. De 

ska kunna leverera godset i rätt tid till rätt plats och utan skador, oavsett vad de fraktar på bilen. 

Föraren bör ha en hög social kompetens. Kundkontakten framställs av förarna själva som en 

hederssak, de är företagets ansikte utåt Nehls (1999 sid.45). 

Kvinnliga lastbilsförare 

Kvinnliga lastbilsförare i Europa 

Kvinnorna inom lastbilsföraryrket är i dag en raritet, de motsvarar ca: 4 % 
4
 av den totala ande-

len lastbilsförare i Sverige, men tendensen är uppåtgående. För ett antal år sedan var kvinnliga 

lastbilsförare sist på listan hos SCB över yrken med den största könssegregeringen. I dag har de 

lämnat bottenplaceringen och kvinnliga inredningssnickare innehar den mindre hedrande sista 

platsen på listan
5
. I jämförelse med andra länder i Europa så ser det ut på liknande sätt, kvinn-

liga lastbilsförare är i en klar minoritet. Jag har fått hjälp med information om andelen kvinnliga 

lastbilsförare i Europa av den svenska avdelningen på Eurostat
6
 i Luxemburg som hanterar sta-

tistik rörande frågor inom EU. Det är endast ett fåtal länder som rapporterat in statistik rörande 

manliga och kvinnliga lastbilsförare som kör tung lastbil. Statistiken visar att i Polen så motsva-

rar de kvinnliga lastbilsförarna 0.4 % av den totala andelen lastbilsförare, Tjeckien 0.4%, Stor-

britannien 0.6%, Slovakien 0.7%, Rumänien 0.8%, Österrike 2.5%, Finland 2.6%, Holland 3 % 

och Sverige som ligger på 3.6 % (2011-06-06). 

Att framföra och hantera en tung lastbil 

Att kunna framföra en lastbil ställer stora krav på yrkesskicklighet, men det finns inga fysiska 

och praktiska hinder som skulle kunna vara en orsak till att kvinnor inte skulle kunna framföra 

tunga lastbilar. Dagens lastbilar är anpassade till både storvuxna män och kortare kvinnor. Ett 

exempel på detta är att den manuella växelspaken inne i hytten har anpassats så att den är place-

rad så att alla yrkesförare oavsett storlek och längd ska ha en optimal kör- och arbetsställning 

(Telefonsamtal till Volvo Lastvagnar 2011-06-15).  

                                                      

4 SCB Yrkesregistret med yrkesstatistik publ.2013-03-06  

5 SCB Yrkesregistret med yrkesstatistik publ.2013-03-06 

6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
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Även Scania svarar att de inte arbetar utifrån kön, utan att personernas längd, vikt och kropps-

hållning är de parametrar som styr när t.ex. en hytt ska tas fram till en ny bilmodell. Som exem-

pel kan ges hur stolpositionering och rattpositionering vägs samman så att alla personer ska 

kunna hitta sin optimala körställning på ett enkelt sätt oavsett kroppsform och kroppsstorlek på 

föraren. (Telefonsamtal till Scanias designavdelning 2011-07-08). 

 

Föreställningar om kvinnliga yrkesförare 

Förutfattade meningar och föreställningar om kvinnliga yrkesförare är något som jag har stött på 

under tiden som jag har arbetat med denna undersökning, det är också något som jag kan få höra 

när jag talar om att jag är yrkeslärare på en transportskola. Vad ryktena kommer sig av, vet jag 

inte riktigt. Jag antar att de kan komma sig av att yrket har varit och fortfarande är ett av de mest 

könssegregerade yrkena i Sverige, och att när man talar om lastbilsförare så ser man en man 

framför sig. 

De vanligaste förutfattade meningarna om kvinnliga lastbilsförare är att yrket är för tungt för en 

kvinna, kvinnorna har inte de fysiska förutsättningarna som krävs för yrket. Idag finns det 

hjälpmedel att ta till när du lastar och lossar godset, detta argument höll kanske längre bakåt i 

tiden, då yrket var väldigt fysiskt påfrestande och all hantering av gods skedde utan hjälpmedel. 

En annan föreställning om varför kvinnor inte söker sig till yrket lastbilsförare är att det då in-

nebär att de är borta längre tider från familjen. Undersökningar visar att långkörningar med 

lastbil står för en liten del av de totala transporterna på väg, 2/3 av allt gods som transporteras 

på väg i Europa transporteras kortare sträckor än 50 km.
7
 (Källa: Volvo Lastvagnar Sverige) 

  

Dessa föreställningar bekräftas av Nehls (1999 sid.39) där det framkommer att en kvinnlig last-

bilsförare blir accepterad när hon är som ”vilken kille som helst”. Kvinnor sägs ha tillträde till 

branschen, men det är på männens villkor, de ställs mot normen av en manlig yrkesförare. Även 

Berglund (2006) bekräftar att föreställningen om den fysiska påfrestningen och bristen på fysisk 

styrka hos de kvinnliga yrkesförarna finns. Brist på fysisk styrka har angetts som hinder för 

kvinnor att få anställning inom branschen, detta bekräftar även Månsson (2010) i sin avhandling 

”Kvinnan bakom ratten”. Detta är något som jag själv kan bekräfta genom de intervjuer som jag 

har haft med kvinnliga lastbilsförare. Det finns de kvinnor i min studie som bekräftar att de fått 

detta svar om brist på fysisk styrka från åkeriägare när de sökt anställning hos dem.   

 

Transportutbildning 

Det finns inte många andra branschområden, som på ett så påtagligt sätt griper in i hela sam-

hällsmaskineriet som transportnäringen, därför är transportutbildningen och dess kompetensför-

sörjningsfrågor en angelägenhet för hela samhället. Antalet skolor i Sverige som utbildar trans-

                                                      

7 http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-

se/newsmedia/koncernnyheter/2010/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.Item

Id=86536&News.Language=sv-se 2013-12-31. Kl. 13.45. 

 

http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/newsmedia/koncernnyheter/2010/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=86536&News.Language=sv-se
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/newsmedia/koncernnyheter/2010/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=86536&News.Language=sv-se
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/newsmedia/koncernnyheter/2010/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=86536&News.Language=sv-se
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portelever på gymnasial nivå är i dagsläget c:a 90 st. Fordon och transportprogrammet på gym-

nasienivå i Sverige har 5 nationella inriktningar varav transportutbildningen är en inriktning. 

Inom denna inriktning kan killar och tjejer som är intresserade av lastbilar och transporter stu-

dera till ett yrke inom transportbranschen. Sex år efter examen har 60 % som gått inriktning 

transport jobbat inom transportsektorn och 10 % har startat eget företag
8
. Under åren på trans-

portinriktningen kan eleverna specialisera sig mot olika arbeten som yrkesförare. De får också 

med sig olika sorters certifikat som behövs för att klara ett yrke som lastbilsförare. De kan t.ex. 

få truckförarbevis, förarbevis för hjullastare, kranförarbevis för att lossa gods med en lastbils-

monterad kran och [ADR bevis]
9
, certifikat för att kunna framföra ett fordon med farligt gods. 

Det börjar c:a 4600 elever varje år på fordonsprogrammet. Till år två gör eleverna ett grenval, 

där c:a 1130 män och c:a 130 kvinnor varje år söker sig till transportutbildningen. (Skolverket 

2011-03-16).   

SCB spår att andelen kvinnor på transportutbildningarna kommer att minska fram tills 2030, 

den manliga dominansen på utbildningen verkar bestå
10

. SCB spår även att den eftergymnasiala 

utbildningen mot transportinriktningen stadigt kommer att öka fram till 2030. År 2030 beräknas 

andelen kvinnor med en eftergymnasial utbildning inom transportsektorn vara 30 %, detta kan 

jämföras med 1990 då 6 % var kvinnor. SCB presenterar i sin arbetskraftsbarometer för 2013 att 

behovet av transportutbildade kommer att öka på både ett och tre års sikt, och att det i dagsläget 

(2013) är brist på yrkeserfarna lastbilsförare
11

. 

Andra utbildningsanordnare 

Gymnasial vuxenutbildning, Yrkes Vux antog 451 personer år 2010 till utbildningen lastbilsfö-

rare. De antagna var 367 män och 84 kvinnor det året (Källa: Skolverket 2011-07-25). Denna 

utbildning är inte kostnadsfri utan får bekostas av eleverna själva, oftast via CSN. Det finns 

även möjlighet att söka utbildning via arbetsförmedlingen, och få utbildningen betald via arbets-

förmedlingens försorg. Det är c:a 180 män och c:a 20 kvinnor om året som gått den vägen via 

arbetsförmedlingen mellan åren 2006-2009.  

Yrkeskompetensbevis 

Någonting hände året 2010 med utbildningen till lastbilsförare som klart syns i statistiken. I t.ex. 

utbildningen som sker via arbetsförmedlingens försorg, så gick då 264 kvinnor och 2207 män 

denna utbildning, en märkbar ökning mot föregående år. Det som skedde var att kraven för att 

kunna få framföra en tung lastbil i yrkesmässig trafik skärptes från 2009-09-10.  

                                                      

8 www.bliyrkesförare.nu  

9  ADR är ett europagemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Farligt gods är 

ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan 

skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport. 

Begreppet transport innefattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och 

lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen. 

 

10 SCB, Tema: Utbildning; Könsstruktur per utbildning och yrke 1990-2030 

11 SCB, Arbetskraftsbarometern ’13 

http://www.bliyrkesförare.nu/
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Lastbilsförare är tvungna att ha ett yrkeskompetensbevis, [YKB]
12

 för att kunna arbeta som 

yrkesförare. Det innebär att lastbilsföraren måste ha genomgått en speciell utbildning på minst 

280 timmar för förare under 21 år, och minst 140 timmar för förare över 21 år. De nya kraven 

införs samtidigt i alla EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein. Lagen berör alla yrkes-

förare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) och buss (behörighet D/DE). För alla nya yrkesfö-

rare blir det obligatoriskt med grundutbildning. Dessutom ska man regelbundet genomgå fort-

bildning
13

. Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden ge-

nomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan 

även delas upp i max fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar. Kursmomenten är 

samma för lastbilsförare och bussförare, men de skiljer sig lite i utformning. Buss har sitt fokus 

på persontransporter i momenten, medan lastbilsförare har fokus på gods. De fortbildningskur-

ser som skall gås igenom är följande: 

 Sparsam körning som innehåller moment som tar upp ökad förståelse om vikten av att 

spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. 

 Godstransporter som tar upp moment som behandlar regler och bestämmelser runt last-

ning och lossning av gods. 

 Lagar och regler, innehåller moment som tar upp lagar och bestämmelser som gäller för 

arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom gås reglerna för 

yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter ige-

nom. Kursen belyser även problematiken i samband med människosmuggling och an-

nan brottslighet. 

 Ergonomi och hälsa för yrkesförare. Moment gås igenom som belyser vikten av god 

hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. 

 Trafiksäkerhet och kundfokus. Moment gås igenom avseende kunskap som bidrar till att 

säkerställa förarens och medtrafikanternas säkerhet, både i trafiken, vid olyckor och i 

andra krissituationer. Yrkesförarna får kunskap i hjärtlungräddning samt även hur föra-

rens beteende påverkar företagets anseende. 

En privatperson som vill ta ett lastbilskörkort på en trafikskola och som vill arbeta som lastbils-

förare, måste själv bekosta en YKB utbildning, den utbildningen på 140 timmar kan kosta mel-

lan 20 000 – 35 000 kr. Det är med anledning av dessa nya regler som arbetsförmedlingen ser en 

kraftig ökning av personer som vill utbilda sig till lastbilsförare. 

Körkort C och CE 

Hur många körkort med körkortskategori för tung lastbil ”C” och tung lastbil med släp ”CE” 

skrivs det ut varje år för kvinnor av transportstyrelsen? Med hjälp av statistik från Transportsty-

relsen om antalet utskrivna körkort med behörigheterna C och CE mellan åren 2006-2010 för 

kvinnor har jag fått fram information som ser ut på följande sätt, se nedan
14

. I dessa siffror ingår 

                                                      

12För mer detaljerad information se: http://tya.se/tya/YKB/fragor-och-svar.asp (2013-12-04 

kl.19.18) 

13 http://trainingpartner.se/Utbildningar/Yrkeskompetensbevis-YKB/YKB-Yrkeskompetensbevis-

lastbilschaufforer.aspx    (2013-12-04 kl.20.00) 

14 Transportstyrelsen, Rene Sköld Chef sektion tillsyn trafikant. 

http://tya.se/tya/YKB/fragor-och-svar.asp
http://trainingpartner.se/Utbildningar/Yrkeskompetensbevis-YKB/YKB-Yrkeskompetensbevis-lastbilschaufforer.aspx
http://trainingpartner.se/Utbildningar/Yrkeskompetensbevis-YKB/YKB-Yrkeskompetensbevis-lastbilschaufforer.aspx
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även de personer som gått en vuxenutbildning till lastbilsförare och även de som tar lastbilskor-

ten C eller CE via en trafikskola. 

Mellan år 2006-2010 har det genomsnittligt per år skrivits ut c:a 660 körkortsbehörigheter C 

och c:a 290 behörigheter CE till kvinnor, dessa körprov är gjorda hos Vägverket/Trafikverket. 

Motsvarande siffra för män är c:a 4585 per år på C behörigheten och c:a 2478 per år på CE be-

hörigheten. 

 

På den gymnasiala transportutbildningen skrivs det ut körkort via Transportstyrelsen. Skolorna 

har möjlighet att examinera körkortsbehörigheterna B, C och CE om de har en transportlärare 

som är godkänd av Transportstyrelsen för att examinera dessa behörigheter. Även här är statisti-

ken mellan 2006-2010. Antalet kvinnor per år som uppnår behörigheten C är c:a 260 per år och 

behörigheten CE är c:a 213 per år. Motsvarande siffror för män är behörighet C c:a 1784 per år 

och behörighet CE är c:a 1439 per år. 

 

Den sista kategorin körkort C och CE är de som har fått sina körkort genom Försvarsmaktens 

försorg, här har jag bara statistik över antalet kvinnor mellan år 2006-2010, de är i genomsnitt 

5.st varje år som får C eller CE körkort denna väg. 

Tidigare forskning 

Forskning som riktar in sig på vad kvinnliga lastbilsförare anser om lastbilsföraryrket är spar-

samt utforskat. Forskningen som finns om lastbilsföraryrket är baserad på vad män anser om 

yrket och hur yrket upplevs av de manliga lastbilsförarna. Även myten om och kulturen runt 

manliga lastbilsförare finns det forskning som behandlar. De sökningar jag har utfört om kvinn-

liga lastbilsförare har varit på Libris, Stockholms universitetsbiblioteks databaser och Google 

scholar.
15

  

Systematisk sökning av litteratur 

Utifrån mitt syfte med studien så har jag gjort en systematisk litteratur sökning enligt följande 

tabell. Detta har gjorts för att skapa mig en bild utav vad som finns skrivet om min aktuella 

frågeställning. Jag redovisar här vilka sökord jag använt mig av, och vilka kombinationer av ord 

jag använt mig av. Det finns säkert flera sökord eller andra kombinationer som man kan tänkas 

använda, men jag har koncentrerat mig till dessa. Det som visar sig i litteratursökningarna är att 

det intresseområde jag riktat in mig på är sparsamt utforskat. De flesta av sökträffarna jag har 

fått har varit långt från mitt syfte. Det mesta som dyker upp på engelska rör trafikolyckor, sjuk-

domar, och prostitution. 

 

 

 

 

 

                                                      

15 Sökord på svenska har varit kvinna, kvinnlig, lastbilschaufför, lastbilsförare, yrkesförare, i olika 

kombinationer. På engelska har sökningarna inriktats på women, female, truck, truckdriver, lor-

rydriver och gender. 
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Antal träffar och 

sökord. 

Avhandlingar.se 

och 

Uppsatser.se 

Stockholms uni-

versitets databaser 

KB/Libris Google Scholar 

Kvinna och last-

bilsförare 

1 0 0 456 

Kvinnliga last-

bilsförare 

1 0 0 473 

Kvinnliga last-

bilschaufförer 

0 0 0 511 

Genus lastbils-

chaufför 

0 1 2 132 

Kvinnliga yrkes-

förare 

1 0 0 212 

Women truck 

driver 

0 0 0 85 100 

Female truck 

driver 

0 0 0 60 300 

Gender truck 

driver 

0 0 0 44 300 

Women lorry 

driver 

0 0 0 36 300 

Female lorry dri-

ver 

0 0 0 29 500 

Sökningar gjorda 2014-02-01. 

Eftersom att jag har gjort ett aktivt val att begränsa min sökning och använda mig av enbart 

svenska avhandlingar om kvinnliga lastbilsförare, så har jag även gjort en litteratursökning om 

hur kvinnor upplever sitt yrke och i tre andra ytterst mansdominerade yrken. Dessa yrken är 

kvinnliga gruvarbetare, kvinnliga stålverksarbetare och kvinnor som arbetar inom byggbran-

schen. 

Jag har i mitt sökande efter relevanta texter hittat två texter som närmar sig min tänkta fråge-

ställning om kvinnliga lastbilsförare eller kvinnliga bussförare. Kvinnan bakom ratten (2010) är 

den text som kommer närmast min tänkta frågeställning.  Denna text fokuserar på nyligen exa-

minerade kvinnliga lastbilsförare. Texten ”Men gud vad tufft! Hur vågar du?” (2011) tar upp 

hur kvinnliga bussförare i Göteborg ser på sitt yrkesval inom ett mansdominerat yrke. 

Kvinnliga lastbilsförare 

Kvinnan bakom ratten, hur genus skapar villkor och möjligheter (2010) av Carin Månsson. 

Studien beskriver hur nyligen utexaminerade kvinnliga lastbilsförare från en vuxenutbildning 

ser på sina möjligheter inom det nya yrket. Studien tar även upp kvinnornas syn på yrkeskompe-

tens och hur de ser på sin arbetsmiljö. Alla kvinnor i undersökningen hade på något sätt anknyt-

ning till yrket innan de påbörjade sin utbildning. Detta gjorde att de var förberedda på yrkets 

krav. Kvinnorna uppger att de upplever yrket som ett fysiskt yrke. Vilket i sin tur medför att 

manliga kollegor gärna erbjuder hjälp, vilket de inte alltid uppskattar. Någon skillnad i kompe-

tens mellan män och kvinnor kan inte spåras, men kvinnorna uppges vara försiktigare i sin 

framtoning inom yrket.  
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Kvinnornas mer försiktiga framtoning är något som arbetsgivarna efterfrågar, det blir ett mju-

kare arbetsklimat. Kvinnorna uppger däremot att de inte har några problem med den tuffare 

jargongen, det var något som de var förberedda på. Kvinnorna i undersökningen ser det som 

positivt att vara kvinna inom lastbilsföraryrket. 

”Men gud vad tufft! Hur vågar du?” (2011) av Beatrice Löfström Sandberg och Sofia Larsson. 

Studien undersöker kvinnliga bussförare i Göteborg och deras upplevelser av yrket bussförare. 

Studien syftar till att redogöra för hur ett bussföretag kan bli en attraktivare arbetsplats för kvin-

nor. Studien visar att kvinnorna är stolta över sitt yrkesval till bussförare, och att bussföraryrket 

är ett yrke de trivs inom. Kvinnorna uppger att köra buss är bland det bästa de vet, och att fri-

heten i yrket är något som uppskattas av dem. Studien visar att arbetsmiljön påverkas av att 

bussföretagen är ständigt konkurrensutsatta, och detta slår igenom i de olika upphandlingar av 

körningar som sker. Yrket är och blir stressigt genom pressade tidsscheman, oflexibla arbetsti-

der, långa arbetspass. De kvinnliga bussförarna uppger att de ser att yrket i sin struktur är kodat 

mot det manliga könet och där kvinnorna ses som speciella eller unika som har valt detta yrkes-

val. Den manliga kodningen av yrket slår igenom i synen på hur arbetspassen ska se ut i tid och 

längd. Att vara en bussförare innebär även att det finns förväntningar på att man ska vara tek-

nisk, och att man inte är rädd för att hugga i med tunga lyft om så behövs. Dessa egenskaper 

rimmar dåligt med de egenskaper som traditionellt knutits till kvinnor och därför har arbetet 

heller inte organiserats på så vis att det passar kvinnor. Arbetet blir svårt att kombinera med 

hem och barn, det blir svårt för kvinnorna att passa in i kulturen och jargongen som råder och 

hon förväntas heller inte klara av nattarbete och de tuffa situationer en bussförare många gånger 

råkar ut för.  

 

Kvinnor på väg, en genusstudie om kvinnor som lastbilschaufförer (1997) av Carina Johansson 

undersöker hur kvinnliga lastbilsförare ser på sitt yrke. Intresset för yrket lastbilsförare avspeg-

lar sig i att informanterna har ett genuint intresse för motorer eller bilar. Intresset kan också 

komma från uppväxten i barndomen, de har funnits personer runt dem som har kört lastbil. Att 

det är ett fritt arbete som oftast är självständigt är saker som räknas till det positiva med yrket. 

Att informanterna måste bevisa för männen vad de går för på sina respektive arbetsplatser för att 

vinna acceptans är något som de räknar till det negativa med yrket. I undersökningen fram-

kommer det att kvinnorna tycker att yrket sliter på kropp och själ, och att en del av kvinnorna 

upplever det som att männen tycker att kvinnorna inte har muskelmassa för att orka med. Men 

det finns även kvinnor som uppger att det man inte har i armarna och benen får man ha i huvu-

det, komma på egna lösningar på problem. Kvinnorna uppger också att de kan anspela på sin 

kvinnlighet för att få hjälp med lastning eller lossning, om det skulle behövas, och att männen 

gärna hjälper till. 

Sexuella anspelningar och trakasserier är något som förekommer inom yrket, men kvinnorna i 

denna undersökning upplever det mest som tomt prat. Att bilda familj och skaffa barn är något 

som flertalet av kvinnorna ser som ett problem, de har svårt att se hur det skulle fungera prak-

tiskt med att ha barnet på dagis. 

Kvinder, kön & Forskning Nr 1 2004, På vej - kön og transport. Här fokuseras på kön, transport 

och mobilitet. De fem olika artiklarna belyser sammanhanget mellan kön och transport, hur kön 

görs gällande när det gäller persontransport, godstransport och i media.  



 

 13 

I kapitel fem tar Eddy Nehls upp Yvonne Hirdmans begrepp genuskontrakt så som han ser det 

verka inom åkerinäringen. Genuskontraktet innebär att mannen är normen, det mannen tän-

ker/gör är alltid bäst. Och könen får aldrig blandas. Kvinnor kan tillåtas att göra det som män-

nen gör, men det sker inom åkerinäringen i hög grad på männen villkor. Nehls anger att en van-

lig förklaring till att yrket är så mansdominerat är att det anses vara ett yrke som kräver en stor 

del kroppsarbete, och att männen generellt har större muskelmassa. 

Nehls hittar även ett motargument på detta påstående, de fjärrtransporter som han har följt i sin 

studie är idag inte så mycket kroppsarbete eftersom förarna genom olika försäkringsregler inte 

får röra lasten. Dagens lastbilar och däck håller en så pass hög kvalitet att de ytterst sällan går 

sönder. Paradoxalt nog är det så att den gren inom åkerinäringen som har flest kvinnliga last-

bilsförare är distributionstransporter, och där behövs verkligen muskler med lastning och loss-

ning av gods som de utför under en arbetsdag. 

I Bestämma, Benämna, Betvivla (2001) av Lundgren & Martinsson (red.) uppmärksammar 

Nehls att det finns en viss kvinnlig konkurrenssituation inom branschen. När han frågar en 

kvinna om hon vill se fler kvinnor inom yrket så svarar hon att: 

 

 Jag trivs som det är, det ska nog inte komma för många tjejer. Då blir det nog…då kan char-

men försvinna. Det är en viss charm med yrket och det kan ju förändras om det kommer in för 

mycket kvinnor. 

Nehls uppmärksammar att orsaken till att kvinnliga förare är tveksamma till att få in fler kvin-

nor i yrket kan hänga samman med svårigheterna att bli accepterade av männen. Den kvinna 

som kan acceptera och känna sig hemma i det manligt dominerade yrket lastbilsförare och av 

männen uppfattas som vilken kille som helst, kan känna sig privilegierad och upplever det där-

för som ett hot om andelen kvinnor inom yrket ökar. 

Manliga lastbilsförare 

Den svenska etnologen Eddy Nehls har i sin doktorsavhandling Vägval (2003) och i sin förstu-

die Lastbil som livsstil (1999) behandlat manlighet och kulturen runt lastbilsföraryrket. Nehls 

har gjort 25 djupintervjuer med 23 män och 2 kvinnor. Under en deltagande observationen följ-

de han 13 lastbilsförare i Sverige och även ute i Europa, totalt tillryggalade han 2500 mil i olika 

lastbilshytter. Det som intresserat Nehls har varit synen på jämställdhet och mångfald inom 

lastbilsföraryrket. Nehls pekar att det har funnits ett tyst och passivt motstånd mot förändringar 

bland vissa förare. De vill sträva efter att bibehålla traditioner och vissa föreställningar som 

förknippas med yrkeskåren lastbilsförare. Nehls ser även tecken på att en lastbilsförare ska upp-

träda som en man, den som avviker från normen får därmed svårt att bli accepterad inom yrket. 

Normen för en lastbilsförare är att det är en man. Alla förare som anpassar sig efter normen är 

med om att göra det manliga tolkningsföreträdet till en allmänt accepterad strategi. Nehls stöter 

på flera nyckelbegrepp inom lastbilsföraryrket och inom åkerinäringen, dessa nyckelbegrepp 

talar om hur en lastbilsförare förväntas vara. Lastbilsföraren förväntas vara pålitlig, vara an-

svarstagande och ha ett visst mått av erfarenhet för att bli accepterad. Lastbilsförarna i under-

sökningen anser att yrket ger en frihetskänsla. Dock finns det de lastbilsförare som känner att 

frihetskänslan får sig en törn av övervakningen på fordonen via GPS sändaren bilen är utrustad 

med. 



 

 14 

Kvinnors status och rätt till respekt är långt ifrån självklar inom yrket och kommer att påverka 

vilka som kan tänka sig att söka sig till yrket, de konfronteras dagligen under yrkesutövandet 

med ett påtvingat utanförskap. Nehls ser möjligheter för kvinnor att ta sig in i yrket, när de stora 

generationsväxlingarna kommer inom yrket. Detta betyder att branschen kommer att genomgå 

betydande förändringar i framtiden. Nehls kan inte se att det skulle finnas några hinder i framti-

den för kvinnor att ta sig in i yrket.  

Highwayman, en fallstudie om livet som lastbilschaufför (1995) av Jonas Bratt inriktar sig på att 

undersöka en yrkesgrupp som omgärdas av manliga ideal och en mängd myter och fördomar. I 

studien inriktar sig Bratt på de lastbilsförare som kör på utlandet, eller de som kör långa inrikes 

sträckor, de yrkesförare som bor i lastbilen. 

Bratts undersökning om myten runt lastbilsförarna visar att lastbilsförarna som kör långa 

sträckor med sina fordon ofta framställs som en skäggprydd machoman som lever sitt liv på 

vägen och där lastbilen är det centrala i dennes liv. Samhällets förväntningar på lastbilsförarna 

är de som förmedlas i filmer, genom countrymusik och via media. Lastbilschaufförerna tillhör 

en grupp som lever efter andra normer än de som flertalet lever efter i samhället och gruppen 

blir då tacksam att romantisera då få känner till de verkliga förhållandena.  

Identiteten som lastbilsförare är stark inom gruppen, de håller en viss distans utåt som gör att 

övriga samhället inte får tillträde. Det innebär att endast de inom gruppen eller de i gruppens 

närhet får uppleva yrket som det är, de andra får lita på de normer som finns i samhället om hur 

en lastbilsförare lever. Inom gruppen finns en viss rangordning, de som kör längst och mest mil 

har högst status, här spelar även lastbilen en stor roll för identiteten. Den som har en motorstark 

bil med ett exceptionellt utseende får en stark identitet, dessa bilar är eftertraktade av de andra 

lastbilsförarna med låg prestige inom gruppen, när de säljs begagnade. Kvinnliga lastbilsförare 

skapar en egen identitet inom gruppen. De ses delvis som ett hot mot gruppen och mot myten 

om lastbilsförare eftersom de inte har samma värderingar som männen. Kvinnorna behandlas 

inte som jämbördiga kollegor, vilket kan tyda på att myten om lastbilsföraren som en kvinnokarl 

gör att männen känner sig hotade av kvinnorna. Bratt uppmärksammar även en annan kategori 

av kvinnliga lastbilsförare, de som för att bli accepterade tar på sig rollen att vara mer vulgära 

än männen för att få respekt. Dessa kvinnor har dock svårt att få acceptans av männen, eftersom 

de i männens ögon inte motsvarar hur en kvinna ska vara och bete sig. Det är svårt för en kvinna 

att skapa sig en identitet som lastbilsförare i en grupp som styrs av manliga värderingar. 

Bratt har analyserat de deltagande lastbilsförarnas familjeliv, och ser att ungkarlarna vistas 

mycket i den sociala miljön som finns runt lastbilsföraren och lastbilen, där de manliga värde-

ringarna styr. De lastbilsförare som har familj upplever en form av identitetsambivalens när de 

på sin fritid umgås med familjen, och när de träffar lediga kollegor påminns de om sin identitet 

som lastbilsförare. Den grupp lastbilsförare som uppger att de hade haft familj upplever ambiva-

lensen så stark att de väljer att enbart ha en identitet som lastbilsförare, och väljer att vistas i den 

sociala miljön runt lastbilsföraren. Bratt uppmärksammar att gruppen lastbilsförare har en låg 

ställning i samhället. 

Gruppen lastbilsförare som kör långsträckor har ett yrke som är udda och slutet, vilket gör att 

det är svårt för ickemedlemmar att utröna de verkliga förhållanden som råder. Gruppen upprätt-

håller medvetet eller omedvetet en social distans som göra att myter kan spridas genom den 

slutenhet som gruppen visar upp. 
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Lastbilsföraryrket och lastbilsförarkulturen 

Sikkerhedskultur og arbejdspraksis hos lastvognschauffører (2008) av Sisse Malene Frydendal 

Grøn  handlar om säkerheten och säkerhetskulturen runt lastbilsförare. Lastbilsföraryrket är 

överrepresenterat som yrke när det gäller antalet rapporterade arbetsskador jämfört med andra 

yrken som har lika många anställda. I rapporten visar siffror att år 2002 råkade 5.8 % av last-

bilsförarna ut för en arbetsskada av något slag, som rapporterades in. Lastbilsförare har ett risk-

fyllt arbete vid lastning och lossning av last. Hur godset hanteras av föraren vid lastning har en 

avgörande betydelse. Godset kan tippa eller ramla ner över föraren. Föraren kan råka ut för 

klämskador på fingrar och tår. Lastkaj, lastramper och flak har en tendens att bli hala vid fuktig 

väderlek vilket kan göra att föraren faller och får gods över sig, eller ramlar av flaket eller bak-

gavellyft. En del skador uppstår inne hos kunden, det är trångt att manövrerar fram godset inne i 

kundens lokaler, detta är också en del av förarens arbetsmiljö. Till detta kommer skador i trafi-

ken som lastbilsförare kan råka ut för, dock sker merparten av skadorna lastbilsförarna råkar ut 

för vid hantering av godset. Stress och tidspress är en faktor som nämns i undersökningen, som 

kan göra att lastbilsföraren tar felaktiga beslut, det blir ett handhavandefel. 

Undersökningen visar att det kan ses som en fördel att lastbilsförarna arbetar ensamma, vilket 

även stöttas av arbetsgivarna. Det självständiga arbetet ger lastbilsförarna en viss del av kontroll 

över arbetsuppgiften som ska utföras. Genom att prata med kollegor eller genom andra nätverk  

kan lastbilsförarna få information och tips om vad som gäller för just den arbetsplatsen de ska 

leverera gods till. Lastbilsförarna värderar den praktiska kunskapen eller praktiska klokskapen 

högre än information som kommer i skriftlig form. Däremot innebär det självständiga arbetet att 

de själva får ta ansvar för sin egen personliga säkerhet och hälsa, och att de kan utsättas för hot 

eller press från arbetsgivaren att ta fler risker eller större chanser och att arbeta mer timmar.  

För att komma till rätta med det höga olyckstalet inom lastbilsföraryrket och transportbranschen  

föreslår undersökningen att det genomförs ändringar på alla nivåer inom transportnäringen. 

Större förståelse för säkerhetsrisker och arbetsmiljö krävs av alla aktörer och i alla steg inom 

transportnäringen. Ett förslag som lyfts fram är att samla kunder, åkeriägare, lastbilsförare, ar-

betsmiljöverket och forskare till workshops för att diskutera arbetsmiljöriskerna inom transport-

näringen, och i detta forum även kunna lyfta frågan om kör och vilotids regler till vidare dis-

kussion. 

Lastbilsförarkulturer (2008) av företaget Trivector, tar upp frågan om yrkesförarkulturer med 

speciellt fokus på lastbilsförare. Här tas frågor upp om utbildning för lastbilsförare, en kartlägg-

ning görs om lastbilsförare och risker i trafiken. Lastbilsförarnas attityder till trafiksäkerhet och 

risker i trafiken behandlas. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om och förståelsen för 

trafiksäkerhet och miljö. I denna undersökning har intervjuer och enkäter använts för datain-

samling. 

Lastbilsförarna fick ta ställning till vad lastbilsförarrollen egentligen innebär, och vissa påståen-

den var lastbilsförarna överrens om. En majoritet av lastbilsförarna lyfter fram att man måste 

vara en skicklig förare för att klara av yrkesrollen. Varannan förare anser att yrket ger ett stort 

mått av frihet. En del av lastbilsförarna uppgav att de känner att frihetskänslan håller på att för-

ändras genom mer pappersarbete och ökad övervakning i det vardagliga arbetet. 

De största riskerna med trafiken anges vara risken att bli trängd av andra trafikanter, och halkan 

vintertid. Personbilisters bristande respekt för de stora och tunga fordonen, stressen och den 

uppskruvade trafikrytmen är andra saker som upplevs som påtaglig riskfaktor.  
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Här visar undersökningen att de yngre lastbilsförarna inte upplever dessa risker som lika stora 

som de äldre lastbilsförarna. Attityden till trafiksäkerhet anses vara tämligen god från både äldre 

och yngre lastbilsförare, de flesta anser sig vara ansvarstagande och riskmedvetna. Vissa last-

bilsförare i undersökningen anser att man kan köra 5 – 10 km för fort, eller att det kan anses 

vara ok att köra för fort om trafikmiljön tillåter. I undersökningen framkommer det att tre av 

fyra lastbilsförare håller hastigheten ”ganska ofta”. Lastbilsförarna uppger att det inte alltid är 

deras tanke att köra för fort, utan att den rådande trafikrytmen får styra hur fort de kör. De äldre 

lastbilsförarna är mer benägna till att hålla hastigheten än de yngre. Vissa av lastbilsförarna 

anger att de har problem med att hålla avståndet till framförvarande fordon när det blir en inten-

siv trafikrytm. 

I undersökningen framkommer det att lastbilsförarna anser att de behöver mer utbildning på de 

tekniska hjälpmedel som de förfogar över. Detta gäller framför allt de lite äldre lastbilsförarna. 

Att få mer utbildning i sparsam körning (Eco Driving) och få mer information om hur man han-

terat stress och trötthet är önskemål som framförs. Även önskemål om att få utbildning i säker 

lastning och lossning av gods framkommer. 

Undersökningen visar att lastbilsförarna kan delas in i två olika grupper, högriskare och lå-

griskare. Dessa båda grupper av lastbilsförare har olika attityder och beteenden i trafiken och 

har således olika utbildningsbehov och utbildningspreferenser. Undersökningen visar på tre 

möjliga förhållningssätt för framtida utbildningssatsningar. Anpassa utbildningen efter deltagar-

nas ålder, de yngre kan behöva en mer problembaserad utbildning, och de äldre mer erfarna kan 

med fördel få utbildning i traditionell föreläsningsform. Dra nytta av gammal som ung, låt äldre 

förare agera mentorer, och låt de yngre lära de äldre ny teknik. Stärk lastbilsförarnas roll som 

föredömen, låt de erfarnas värdefulla yrkesmässiga trafikkunskaper spilla över på övriga trafi-

kanter. 

I framtidens lastbilschaufförer (2005) från Trum (Transportforskningsenheten i Umeå), tar för-

fattarna upp hur morgondagens lastbilschaufförer ska rekryteras, vilka kompetenser och kun-

skaper kommer de att behöva vara utrustade med för att anses vara anställningsbara. Utgångs-

punkten för denna rapport är att skapa en bild av hur rekryteringssituationen ser ut och hur den 

kan förbättras. I studien intervjuas ungdomar i årskurs nio om lastbilsföraryrket, det framkom-

mer att deras intresse för yrket är relativt lågt. Yrket är i deras ögon inte attraktivt och har en 

förhållandevis låg status. Ungdomarna i undersökningen uppfattar yrket som mansdominerat 

och att kvinnlig könstillhörighet inom yrket minskat sannolikheten för att vilja arbeta inom yr-

ket.  

Bland de elever i undersökningen som går på en gymnasial transportutbildning till yrkesförare 

så ser deras åsikter lite annorlunda ut än eleverna från årskurs nio. De är förhållandevis nöjda 

med sin utbildning, och har valt utbildningen p.g.a. eget intresse. De uppger att de har relativt 

begränsade kunskaper om det förestående arbetslivet som yrkesförare, och har inte ägnat så 

mycket tankar på det kommande arbetslivet, de känner en viss osäkerhet. Eleverna visar inga 

anmärkningsvärda skillnader i synen på olika aspekter på yrket mellan män och kvinnor. Ele-

verna anser att de kvinnliga lastbilsförarna borde bli fler, och att de ser positivt på de kvinnliga 

yrkesförarna som befinner sig inom yrket. Transporteleverna anser sig medvetna om de stereo-

typer som finns knutna till yrket, men att det inte kommer att påverka dem.   

Bland de etablerade lastbilsförarna är inställningen överlag positiv till yrket, det är ett yrke de 

trivs inom. Yrket har i stort sett varit som de trodde att det skulle vara, ingen av de intervjuade 
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har känt sig besviken över sitt yrkesval, dock uppfattas arbetssituationen som problematisk i 

vissa lägen. Bland de krav som ställs på en lastbilsförare nämns att vara tillmötesgående mot 

kund, passa tider och ta ansvar för ditt ekipage med tillhörande last. Bland de negativa sidorna 

uppges stress och tidspress, och att yrket kan ha negativa konsekvenser för privatlivet. 

Synen på kvinnliga lastbilsförare och kollegor skiljer sig lite mellan de yrkesverksamma last-

bilsförarna och eleverna på transportutbildningen i undersökningen. De yrkesverksamma last-

bilsförarna uppger att de ser vissa problematiska inslag som relateras till synen på de kvinnliga 

yrkesförarna. De kan se en bristande acceptans och en bristande respekt mot de kvinnliga last-

bilsförarna Kvinnor som vill ta en plats inom det mansdominerade yrket lastbilsförare måste 

vara beredda på att vara målmedveten och ha ett starkt brinnande intresse för yrket. 

In a Man’s world av Vanja Lundgren Sörli (2005) är en norsk avhandling som riktar in sig på 

brottsligheten som finns runt lastbilsföraryrket. Vanja väljer att fokusera på svenska och norska 

fjärrtransporter och har gjort 24 intervjuer med män som har en direkt anknytning till lastbilsfö-

raryrket eller till branschen. Hon har även gjort deltagande observationer i lastbilar. De lagöver-

trädelser som tas upp i avhandlingen berör fordon som körs på oskattad diesel, överträdelser 

gällande kör- och vilotider, manipulering av lastbilens färdskrivare, svart arbetskraft och svart 

löneutbetalning, försäkringsbedrägerier, sprit och cigarettsmuggling osv. 

Det som framkommer är att brotten som begås inom transportnäringen, i detta fall fjärrtranspor-

ter troligtvis beror på dåliga transportvillkor och dålig lönsamhet i branschen. Priserna på trans-

porter har pressats och kostnader för lastbilen har ökat. För att kunna öka sin lönsamhet tar vissa 

aktörer i branschen till brottslig verksamhet. Diskussionerna som finns bland vissa av aktörerna 

i undersökningen visar att uppfattningen om fusk eller brottslighet inom branschen är utbredd. 

I avhandlingen framkommer det att det anses vara manligt att köra fjärrtransporter till utlandet. 

En man som kör lastbil är pålitlig och en tusenkonstnär. Att begå små lagöverträdelser är inget 

som anses vara något brottsligt så länge som det gynnar dig själv och är accepterat inom bran-

schen. Däremot anses det inte vara manligt att göra stora lagöverträdelser eller att utföra allvar-

liga brott. Att köra lastbil är att vara manlig, utför du allvarliga brott är du inte manlig och pas-

sar då inte in i kontexten runt fjärrtransporter. Kvinnor passar då inte in i denna kontext, ef-

tersom de inte är män. En av intervjudeltagarna i studien talar om att: 

Jeg forstår at dette er vanskelig å forstå for deg som er jente. Du er jo liksom ikke en av 

[gutta], hvis du skjønner hva jeg mener. Det er ikke så vanskelig, men du må liksom være en 

av oss gutta  hvis du skal kunne skjønne det ordentlig. 

Sammanfattning lastbilsförare 

Den undersökning som på förhand uppvisar likheter med min tänkta studie är skriven 2010 av 

Carin Månsson. Det som skiljer min tänkta studie ifrån Carin Månssons studie om kvinnor som 

kör lastbil, Kvinnan bakom ratten, hur genus skapar villkor och möjligheter är att hon intervjuar 

sex kvinnliga relativt nyexaminerade lastbilsförare mellan 24 – 33 år. I min tänkta studie om 

kvinnliga lastbilsförare är åldersspannet mellan 20 – 59 år och dessa kvinnor har en arbetsliver-

farenhet från yrket på mellan 2 till 10 år. I texterna om de kvinnliga lastbilsförarna och om de 

kvinnliga bussförarna i Göteborg framkommer det att yrket lastbilsförare eller bussförare är ett 

yrke som kvinnorna trivs inom. En starkt bidragande faktor till trivseln uppges vara att yrket 

anses som ett fritt yrke. Det finns ingen arbetsledning som kontinuerligt övervakar dem och vad 

de gör. Kvinnorna anser att yrket ibland kan vara både tungt och stressigt.  
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Kvinnorna upplever yrket lastbilsförare som manligt kodat, att det är mannen som är normen för 

hur yrket ser ut och uppfattas. Det ger genomslag i hur arbetstidernas upplägg ser ut, kvinnorna 

som arbetar som bussförare ger uttryck för att det kan vara svårt att få ihop arbetstiderna med att 

vara småbarnsmamma. Lastbilsföraryrket kan vara ett fysiskt påfrestande yrke, beroende på 

vilka körningar som åkeriet har. Här påpekar en del av kvinnorna i undersökningarna att det 

återspeglas i den manliga kodningen av yrket, det förutsätts att man är stor och stark för att orka 

med att flytta på tunga pallar med en pall - lyftare när pallen med gods kan väga mellan 1000-

1200 kg. 

Kvinnor inom tre andra mansdominerade yrken 

Malmens manliga mysterium av Eira Andresson (2012) beskriver hur det ser ut i den manligt 

dominerade gruvkoncernen LKAB. I avhandlingen vill Andreasson undersöka hur maskulinitet 

befästs och upprätthålls i ett mansdominerat gruvarbetarkollektiv i ett svenskt gruvföretag. En 

fråga som ställs är hur gruvan ska bli en attraktiv arbetsplats för kvinnor. Könsfördelningen 

bland kollektivanslutna gruvarbetare är c:a 96 % män och 4 % kvinnor.  

 

I projektet Framtidens Gruvkultur som Andreasson utför på LKAB så ingår 22 personer, 16 män 

och 6 kvinnor. Personalen i undersökningen kommer från Kiruna och Malmbergsgruvan. Åldern 

på deltagarna var mellan 25 – 60 år och alla hade minst 5 års yrkeserfarenhet av gruvan. Kvin-

norna i gruppen hade, i jämförelse med männen, kortare anställningstid. För kvinnorna i grup-

pen var också anställningen vid LKAB deras första produktionsarbete. Tidigare arbetslivserfa-

renheter kom från andra branscher för kvinnorna, exempelvis handel eller vårdyrken. Dock hade 

kvinnorna generellt sett högre formell utbildning, exempelvis gymnasiekompetens, vilket inte 

var gällande för alla män. De män som varit yrkesverksamma utanför företaget hade alla arbetat 

inom tekniska arbetsområden, exempelvis inom byggsektorn. Kvinnor välkomnas i rollen som 

något nytt och annorlunda i relation till den manliga gruvarbetaren, men utan att utmana den 

manliga normen. Det är få kvinnor som arbetar under marknivån nere i gruvan, gruvan är 

alltjämt ett manligt rum med manliga normer. Kvinnorna börjar få tillträde till arbetet under 

jord, men möter på motstånd i t.ex. att toaletter saknas på flera avlägsna arbetsplatser i gruvan. 

Männen upplever inte detta som ett problem, då de kan ”ställa sig i diket” om det behövs. Arbe-

tet nere i gruvan visar här på olika villkor för män och kvinnor.  

 

Grupptrycket från manliga kollegor kan göra att kvinnorna tummar på säkerheten, de vill inte 

gärna bli kallade gnällkärringar eller fjollor om de har synpunkter på något som de andra i ar-

betslaget inte har, detta gäller även för nya yngre killar som kommer in i gruvan. Sexuella tra-

kasserier förekommer men, de har blivit mindre sedan jämställdhetsarbetet startade. Men, en 

intressant vändning har skett när det pratas om sexuella trakasserier, kvinnorna kan känna att 

ibland går det för långt åt andra hållet, människor börjar bete sig annorlunda mot vad de brukar 

vara. Ett exempel är att det skämtas mindre i lunchrummet än vad det brukade göras, männen 

vågar inte berätta fräcka historier. En kvinna säger att hon brukar be männen berätta historien så 

får hon bedöma om den är sexistisk, och ofta brukar hon säga, var den inte värre än så här? 

Männen i gruvan är mer benägna att ta risker än vad kvinnorna är, männen hänvisar här till att 

man ska vara ”macho” för att arbeta i gruvan. En del av kvinnorna påpekar att det finns tenden-

ser bland de manliga kollegorna att ifrågasätta deras beslut och omdömen, och att en man inte 

ska ifrågasätta saker och ting utan han bara utför. Till det som männen ser som positivt med 

kvinnor i gruvan är att arbetsklimatet i gruppen förändras, man kan tillåtas att vara mindre 
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”macho”. Alla kan då få arbeta efter sin egen förmåga, de kan arbeta smartare och inte hårdare, 

och att använda skydd och hjälpmedel blir accepterat.  

 

För att locka kvinnor till den moderna gruvan idag så blir det fysiska kroppsarbetet mindre, och 

mer av arbetet kan styras av processer ovan jord, vilket skulle kunna vara till fördel för kvinnor. 

Gruvarbetaren blir inte längre beroende av sin fysiska styrka som bekräftar kompetens och man-

lighet.  Säkerheten i gruvan ska ökas genom att motarbeta den manliga prestationshetsen, onö-

digt risktagande och ett aggressivt beteende. LKAB vill få in mer försiktighet, eftertänksamhet 

och noggrannhet i gruvan, som ses som mer kvinnliga värden. En av de saker som kvinnorna ser 

som positivt med yrket gruvarbetare är gemenskapen i arbetslaget, och att yrket är förhållande-

vis välbetalt. Till det negativa hör tankar om att kvinnorna inte hör hemma i gruvan, vilket kan 

komma från de lite äldre manliga arbetskamraterna. Detta att inte höra hemma i gruvan och vara 

kvinna kan även komma från familjen som kan ifrågasätta om de inte borde blivit födda till en 

kille i stället. Deras kvinnlighet blir starkt ifrågasatt.  

 

Kvinna bland stålmän av Paavo Bergman (2009) behandlar kvinnornas inträde på stålverket 

SSAB-Luleå under 1970 - 1980 talet. Kvinnornas inträde i stål och järnverk berodde på att det 

var arbetskraftsbrist, och att anställa kvinnor var billigt på grund av statliga lönebidrag. De 

kvinnor som kom in i produktionen gick olika öden till mötes, några stöttes bort, andra hamnade 

i vad som inom stål och järnverken ansågs vara kvinnojobb. Men, det fanns även de kvinnor 

som avancerade inom yrket och fick kvalificerade arbetsuppgifter inom skiftsarbetslagen. 

Vägen in i världen runt stålverket har tett sig olika för kvinnorna. En del av dem har gått grund-

skola och efterföljande fackskola, men inte med teknisk inriktning, en del av kvinnorna har ar-

betat på kontor eller inom vården innan de bytte yrke. Arbetsförmedlingen har spelat en aktiv 

roll i en del fall när de uppmanat kvinnor att söka sig till arbeten inom stålverket, samtidigt som 

stålverken uppmanade kvinnor till att söka anställning hos dem. Det var c:a 7 % kvinnor an-

ställda i stålverken 2006.(sid 19) 

 

Det fanns flera olika anledningar till att kvinnorna sökte sig till stålverken, det var ont om arbete 

i Norrbotten, och de ville inte flytta söderut. En del såg yrket som spännande och välbetalt, och 

ville prova på att komma in på en manligt dominerad arbetsplats. Yrket var mer välbetalt än det 

som de lämnade inom kontor eller vården. För många av kvinnorna var steget in i yrket inte så 

långt eftersom de var uppvuxna i familjer som arbetade på stålverken, de kunde ha både pappa 

och bröder som arbetade där. Att arbeta på stålverket kunde även finnas i släkten, de kunde ha 

släktingar och bekanta som arbetade på stålverket. Släktskapet med anställda på stålverket var 

ett sätt att komma in på stålverket, det fanns personer i produktionen som gick i godo för dem. 

Att komma som kvinna och nybörjare gjorde att de blev tilldelade de enklare och mindre avan-

cerade arbetsuppgifterna i arbetslaget. De placerads på fysiskt lättare arbetsuppgifter, och när de 

bevisat att de klarade av dessa uppgifter kunde de få gå vidare till uppgifter som sköttes av man-

lig personal. När kvinnorna hade möjlighet att göra karriär inom arbetslaget, att få bättre arbets-

uppgifter som innebar mer ansvar, då gällde det att aldrig vika ner sig, aldrig säga att de inte 

kunde eller inte orkade. För att få männens respekt så var de tvungna att vara lika bra som män-

nen, eller bättre för att uppnå männens respekt. Så småningom blev kvinnornas anseende högre 

och de fick rykte om sig att vara ytterst kompetenta för vissa arbetsuppgifter, ett exempel är att 

köra traversen i taket med det flytande stålet i. När väl kvinnorna hade arbetat in sig på traver-
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körningen, så var de överlägsna männen på att hantera den med flyt och försiktighet, olyckorna 

runt traverskörningen minskade och reparationskostnaderna blev mindre. 

Det fanns en ibland outtalad inställning till att kvinnor inte kan utföra vissa arbetsuppgifter, att 

kvinnor inte passade in på stålverken. Dessa uttalanden om att kvinnor inte hade på stålverken 

att göra kom inte bara från äldre manliga arbetare, det fanns även yngre män som hade den in-

ställningen. Detta var i deras tycke ett manligt kodat yrke och kvinnor skulle hålla sig borta från 

det. Denna kategori män hade inte för avsikt att hjälpa kvinnorna på något sätt, men kvinnorna 

uppger att det fanns även de manliga kollegor som gjorde tvärt om, de erbjöd för mycket hjälp 

istället. Kvinnorna uppger att de vill arbeta på samma villkor och premisser som männen, och 

inte bli särbehandlade på grund av sitt kön, och sin mindre fysiska styrka. Om kvinnorna utförde 

arbetsuppgifterna efter bästa förmåga, så var det inga problem för dem att få hjälp av sina man-

liga kollegor om det behövdes. Kvinnorna berättar att sexuella trakasserier kunde delas in i två 

läger, de män som var ”fräcka” och de män som var ”dumma”. De män som var fräcka var de 

som hängde upp bilder med lättklädda kvinnor på väggarna och gjorde jämförelser med kvin-

norna på stålverket, de männen gick att bemöta verbalt utan att arbetsgemenskapen drabbades. 

Det var värre med de män som var uttalat dumma, de som gjorde fysiska närmanden. Där 

hjälpte bara hot om våld, eller att kvinnorna handgripligen gjorde motstånd för att markera vad 

de ansåg om denna behandling. En offentlig utskällning inför arbetslaget kunde också ha en bra 

effekt. Många av kvinnorna uppger att det var ett yrke de trivdes inom, och de skulle göra om 

det igen om de hade chansen. Den sammanhållning som finns inom arbetslagen gjorde att kvin-

norna trivdes, man var beroende av varandra för att få arbetet gjort. Stämningen på arbetsplatsen 

var annorlunda mot en arbetsplats men kvinnlig majoritet, vilket uppskattades av många kvin-

nor. Ett par problem som kvinnorna säger sig uppmärksammat är att yrket ger arbetsskador på 

armar, axlar och rygg, och att det kan vara svårt att kombinera ihop yrket på stålverket med 

skiftarbete med att vara småbarnsförälder. 

 

Kvinnor och män inom byggyrken av Barbro Olofsson (2000) siktar in sig på hur kvinnors hälsa 

och arbetsvillkor ser ut inom byggbranschen. Att arbeta i byggbranschen anses vara ett fysiskt 

arbete, ett manligt arbete. Olofsson påvisar att det finns kvinnor som har arbetat på byggarbets-

platser sedan 1600-talet och framåt. Bakåt i tiden hade kvinnorna det tyngsta yrket inom bygget, 

då de var outbildade fick de vara hantlangare åt de manliga murarna. När industrialiseringen 

kom så önskade männen bort kvinnorna från yrket, då de ansågs vara för fysiskt svaga, och att 

de då drog ner lagackordet. De kvinnor som blev kvar fick då gå över till att vara byggstäderska, 

det var också ett fysiskt yrke. Men, det ansågs av männen att vara ett kvinnoyrke, och det på-

verkade inte männens lagackord. 

 

Dagens kvinnor som finns i byggbranschen är utbildade via gymnasieskolan, och lika välutbil-

dade som männen. Kvinnorna i byggbranschen motsvara c:a 8 % av den totala arbetskraften 

2011
16

. De kvinnor som Olofsson följer i sin avhandling är kvinnliga träarbetare, kvinnliga 

elektriker och kvinnliga målare. Jämförelsegruppen kvinnorna ställs mot är manliga kollegor 

inom yrkesgruppen. Olofsson lyfter fram att arbetsskador och belastningsskador är vanligt före-

kommande inom byggbranschen. Många slås ut från branschen, något som kallas för healthy 

worker effekt, en succesiv utslagning av de svagare. Rygg-, nack- och ledbesvär ihop med ska-

dor på axlar och armar ses som det största problemområdet när det gäller arbetsrelaterade sjuk-

                                                      

16 Statistik från SCB och från Sveriges Byggindustrier. 
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domar. Kvinnor är dock mer representerade när det gäller sjukdomar relaterade till nacke och 

axlar. Både män och kvinnor rapporterar att de har rörelseorgandiagnoser som innefattar flera 

olika problemområden, de har ont på flera ställen i kroppen samtidigt. Byggyrket ses som ett 

stressigt yrke, och här kommer de psykosociala arbetsmiljöproblemen in. Enligt undersökningen 

så påverkar det fysiskt tunga yrket inom bygg ihop med stress och mentala krav kvinnorna mer 

än männen, och byggyrket kan ses som ett riskyrke för de kvinnliga byggarbetarna när det 

kommer till stressymptom. I undersökningen framkommer det att kvinnorna är mer oroade för 

sin hälsa än vad männen är. 

Både män och kvinnor upplever positiva aspekter av arbetsmiljön inom byggbranschen, båda 

lyfter fram det goda kamratskap som kan finnas, detta gäller även mellan de olika yrkena som 

finns på en byggarbetsplats. Kvinnorna upplever i större utsträckning yrket som trivsamt och att 

det ger dem en personlig tillfredställelse. Till det negativa med arbetsmiljön så skattar kvin-

norna den fysiska ansträngningen under en arbetsdag högre än vad männen gör. Kvinnorna 

uppger också att de arbetar mer ensamma än vad männen gör vilket på verkar den fysiska an-

strängningen av arbetet. Detta kan bero på att många av de kvinnliga byggnadsarbetarna arbetar 

med renovering och underhåll på byggena, och är inte med i nyproduktionen till lika stor del 

som männen. Både män och kvinnor upplever yrket som fysiskt tungt, och mannens arbete är 

normen inom bygget, som kvinnorna ställs emot. I undersökningen framkommer det att 6 % av 

kvinnorna uppger att det inträffar att det förekommer arbetsuppgifter som de inte anser sig klara 

ut, men att en manlig kollega skulle ha löst samma uppgift. När samma fråga ställs till männen 

så är det 25 % av männen som säger att kvinnor inte klarar av vissa arbetsuppgifter. 

 

Kvinnorna i undersökningen anser att attityden till dem ute på arbetsplatserna är övervägande 

positiv, männen i undersökningen har en något annan uppfattning. Var fjärde manlig byggnads-

arbetare uppger att inställningen till kvinnorna är övervägande negativ. Det kan bero på att det 

inte är så många män som har fått tillfälle att arbeta ihop med kvinnliga byggnadsarbetare. I 

undersökningen framkommer att många av männen dras med krämpor och skador från yrket, 

och kanske därför drar slutsatsen att kvinnor inte passar för yrket. Det är många av de intervju-

ade männen som uppger att de skulle välkomna mer kvinnor, att få blandade arbetsgrupper 

skulle ge ett mjukare arbetsklimat. Det skulle bli en mindre ”grabbig” jargong, en jargong som 

inte alla männen uppskattar. Männen ser även att en attitydförändring skulle kunna ske gente-

mot hjälpmedel inom branschen, att det skulle bli mer accepterat att använda dem.  En del män 

ser en farhåga i om det skulle komma för många kvinnor inom byggbranschen, då skulle alla 

tunga fysiska arbetsuppgifter hamna på männen, och de mindre fysiska på kvinnorna. Kvin-

norna uppger att för att bli accepterade inom byggarbetsbranschen, så måste de prestera minst 

på samma nivå som männen, helst vara bättre för männen för att komma in i gänget och få re-

spekt. 

 

Att man kan tjäna bra med pengar inom byggbranschen med de ackord som finns där, har gjort 

att en del av kvinnorna har sökt sig till branschen av det skälet. En del av kvinnorna uppger att 

de har sökt sig till yrket för att komma ifrån typiskt kvinnliga arbetsplatser. De trivs med den 

lite råare jargongen, och att det är mer raka rör och rätt på, inget kärring tjafs. De uppger dock 

för att klara av det så måste de vara fysiskt och psykiskt starka och ha mål i munnen om det 

behövs.  
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Men, samtidigt så säger de att det inte får bli för mycket tjejer på arbetsplatsen, det blir lätt tjafs 

då. 1 – 2 tjejer per bygge räcker, enligt en kvinnlig elektriker i undersökningen. År 2013 är det 

c:a 8 % kvinnor anställda inom byggnadsindustrin.
17

 

  

Sammanfattning kvinnor inom andra mansdominerade yrken 

De tre yrkena gruvarbetare, stålverksarbetare och byggnadsarbetare är tre ytterst manligt kodade 

yrken. Att som kvinna ta sig in på dessa marker kräver vissa uppoffringar enligt kvinnorna 

själva. Att inte anses som kvinnlig, att utsättas för diskriminering i form av att de inte får utföra 

vissa arbetsuppgifter eftersom de anses för svåra eller tunga för kvinnor att utföra och att riskera 

att utsättas för sexuella trakasserier. Att utsättas för nedvärderande kommentarer av männen 

som kan handla om deras arbetsinsats, eller att de är på helt fel ställe. De ska inte vara i den 

branschen enligt vissa män. Det är ett mansyrke. Men, många av de kvinnor som framträder i 

texterna lyfter fram det som de anser vara fördelar med att arbeta i mansdominerade yrken. 

Kamratskapen som kan uppstå när kvinnorna väl har vunnit männens respekt för det arbete som 

de utför. Det är mindre ”kärring tjafs” och mer raka rör på dessa arbetsplatser än vad det kan 

vara på kvinnligt kodade arbetsplatser, vilket många av kvinnorna uppskattar. Lönen är högre på 

dessa manliga arbetsplatser. De kvinnor som stannar kvar inom yrket uppger att de inte skulle 

vilja göra något annat, och de skulle göra om det igen om de fick chansen. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Målsättningen med studien är att jag vill få insikt i och kunskap om hur kvinnliga lastbilsförare 

upplever sitt yrke och sin arbetssituation. Hur ser kvinnorna i studien på sina villkor och möj-

ligheter att arbeta och verka inom lastbilsföraryrket? Jag anser att min frågeställning är intres-

sant eftersom lastbilsföraryrket i dagsläget är ett av de mest könssegregerade yrkena inom 

svensk arbetsmarknad. Ett vidare syfte med denna studie är att jag vill skapa ett underlag för 

diskussion om framtidens kvinnliga lastbilsförare i Sverige.  

Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

 Varför blir kvinnor lastbilsförare, och vilka vägar finns in till yrket? 

 Hur upplever kvinnorna i undersökningen yrket? 

                                                      

17 http://www.byggindustrin.com/nyheter/andelen-kvinnliga-byggare-okar__9457 (2013-12-26 kl. 

14:24) 

http://www.byggindustrin.com/nyheter/andelen-kvinnliga-byggare-okar__9457
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Avgränsning 

Jag har i denna studie valt att fokusera på de kvinnliga lastbilsförarnas upplevelser av sitt yrke 

och hur det kommer sig att de valde detta yrke. De kvinnor som jag har varit i kontakt med är 

samtliga från södra Sverige. Merparten av dessa kvinnliga lastbilsförare kör distributionstrans-

porter, de hämtar och lämnar gods hos kund i sitt närområde. I denna begränsade undersökning 

är det den vanligaste specialiseringen för kvinnor inom lastbilsföraryrket som jag kommit i kon-

takt med. 

Teoretiskt perspektiv 

Genusvetenskapligt perspektiv är det teoretiska perspektiv som jag har valt att använda mig av i 

denna studie. Genus symboliserar de socialt konstruerade olikheter som finns mellan män och 

kvinnor i samhället. Hur påverkar genus yrket lastbilsförare där mannen är normen? Kvinnorna 

bryter sig in på en arena som är förknippad med maskulin symbolik, yrket lastbilsförare är ett av 

de mest könsuppdelade yrkena i Sverige idag. Som manlig yrkeslärare på fordonsprogrammets 

transportutbildning, där vi utbildar unga kvinnor och män till lastbilsförare, så tedde sig genus-

vetenskapligt perspektiv som det perspektiv som skulle kunna ge mig en bättre förståelse över 

kvinnliga lastbilsförares upplevda situation och verklighet inom detta mansdominerade yrke. 

Genus 

Ordet genus introducerades i Sverige genom det engelska ordet gender och översattes till genus 

av Yvonne Hirdman och några andra kvinnoforskare på 1980 talet. De ansåg att det behövdes 

ett nytt ord som kunde ersätta ordet könsroll som hade använts så flitigt att det började förlora 

sin styrka. Hirdman ansåg att åter behövdes ett begrepp för att kunna analysera kvinnors under-

ordning och förstå mäns och kvinnors delaktighet i den (Hirdman 2008 s. 12). Genus innefattar 

tankar och uppfattningar som människor har om vad som är kvinnligt och manligt. Detta oavsett 

om det är en man eller kvinna som utför den tolkande handlingen/arbetet. Genus kan liknas vid 

det sociala könet, vad som är socialt och kulturellt konstruerat av mänskligheten till skillnad 

från det biologiska könet som definierar hur vi är fysiskt och biologiskt olika som kvinnor och 

män. 

Genusordning eller könsordning är olika namn på maktrelationen i samhället mellan män och 

kvinnor. Det som definierar vad som anses vara manligt och kvinnligt i den kultur eller kontext 

vi befinner oss i. Hirdman beskriver ett genussystem som har två bärande principer. Den första 

handlar om att könen inte ska blandas, ett könens isärhållande (ibid, s.65). Detta kan vi se på 

arbetsmarknaden t.ex. inom lastbilsföraryrket. Den andra bärande principen är att mannen alltid 

värderas högre än kvinnan, det manliga är mänskligt och det kvinnliga ses som sekundärt och 

anses då vara mindre värt. Detta tänkande och handlande skapar den hierarki som finns i sam-

hället där mannen ses som norm och könssegregeringen mellan man och kvinna ses som den 

”naturliga ordningen” (ibid, s.80). 
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Hur uppfattas vi som människor? Hur vi än uppfattas som människor och individer så delas vi 

in i kategorierna man och kvinna.  

Väl indelade i dessa fack kan de förutfattade meningarna om hur vi ska vara och bör vara ta fart. 

Synen och tankarna på vad som är, och varit manligt och kvinnligt går tusentals år bakåt i tiden. 

Kvinnan ska alltid mätas mot mannen och är därigenom i underordning, hon kallas ”den lille 

mannen”. Det manliga har stått för det starka och rationella medan det kvinnliga har stått för det 

emotionella, hon har betraktats som en känslovarelse. Mannen har ansetts vara fullständig, me-

dan kvinnan varit en defekt man, ofullständig och ofärdig (ibid, s.28-29) 

Vad är det då som definierar en man? En man är inte kvinnlig. Maskulinums första lag lyder: att 

vara man är att inte vara kvinna. Det räcker inte att födas till man, du måste bete dig som man, 

uppföra dig som en man. Det är män som definierar vad som är kvinnligt, på detta sätt gör de en 

mall som visar vad som är en kvinna. Det är män som gör män, de bestämmer vad som är man-

ligt. Nu har vi kommit in på vad som är maskulinums andra lag: mannen är normen, som kvin-

nor ska mätas mot, männen mäts mot männen och kvinnan mäts mot mannen som är normen. 

Hirdmans genussystem gör sig synligt i det hon kallar för genuskontraktet (ibid, s.88) som be-

stämmer det önskade förhållningssättet mellan män och kvinnor. Där beskrivs vad som anses 

manligt och kvinnligt. Mannen har fått rollen som familjeförsörjare och beskyddande av famil-

jen, medans kvinnan har fått rollen som barnaföderska och ansvarig för hus och hem. Denna 

maktordning kallar Hirdman för den naturliga ordningen, hur det ska vara. Detta genusmönster 

som vi ser ger den naturliga ordningen som är att mannen ska ta hand om kvinnan, det är hans 

plikt. Detta markerar könens skilda positioner och förutsättningar. För att det ska kunna bli en 

ändring av ett genuskontrakt måste en förändring av omständigheter ske så att det inte längre är 

rimligt att följa kontraktets inneboende paragrafer. Hirdman menar att det är genom isärhåll-

ningen som den manliga normen legitimeras i vårt samhälle och därmed leder till att kvinnan 

blir underordnad mannen. Genuskontraktet kan ses som ett system som ständigt skapas och 

upprätthålls av män och kvinnor för att upprätthålla ordningen i genussystemet, dvs. hålla isär 

och över – underordna män och kvinnor gentemot varandra.  

Det könsuppdelade arbetslivet 

 

Ett yrke är i sig neutralt och har inget kön. Först när det fylls med innehåll och kopplas till en 

person anpassas yrket efter det kön som personen har. Om de flesta utövarna av yrket har 

samma kön, färgar det synen på yrket. De arbetsuppgifter eller yrken som kvinnor respektive 

män utövar är oftast reserverade för det ena eller andra könet. Förhållandena kan dock änd-

ras över tiden De förändringar som sker äger sällan eller aldrig rum av en slump. (Westberg-

Wohlgemuth s.1) 

Könsmärkningsprocessen 

Könsmärkning av arbete och orsaken till att vissa yrken blir könsmärkta tas upp i Westberg – 

Wohlgemuth (1996). I boken länkas genus samman med arbetslivet. Människor bygger sina 

föreställningar om arbetslivet utifrån verkligheten som omger oss, de personliga, kulturella och 

sociala förhållandena vi befinner oss i. I män och kvinnors föreställningsvärld kopplas vissa 

arbeten och arbetsuppgifter samman med specifika maskulina och feminina drag.  
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Denna process kallas för könsmärkningsprocess, och gör ett yrke till ett typiskt man eller kvin-

noyrke. Könsmärkta kvalifikationer och egenskaper som förknippas med kvinnlighet är känslig-

het, tålmodig, fingerfärdighet, serviceinriktad, omvårdande och människor med hög tolerans-

nivå. Det som symboliserar det manliga är kraftfullhet, fysiskt stark, dominerande och mäktig. 

Kvinnor sköter människor, undervisar och vårdar. Män sköter maskiner, gräver och spikar. 

(Cox 2005 s.5) 

Både män och kvinnors yrkesliv bör ses ur ett perspektiv inriktat på social samhörighet, vi 

måste koppla detta till hur vår egna vardagliga situation ser ut med arbetsliv och familjeliv. När 

man ser på könsmärkningsprocessen på detta sätt kan man se kopplingar till Hirdmans (2008) 

genusordning. Hirdman påvisar att mannen har fått rollen som familjeförsörjare och beskyd-

dande av familjen, medan kvinnan har fått rollen som barnaföderska och ansvarig för hus och 

hem. 

Med vilket kön ett yrke eller en arbetsuppgift tillskrivs bottnar i eller formas av det samhälle vi 

lever i. Vad vi har lärt oss innan av våra tidigare erfarenheter och kunskaper eller vad vi lär oss 

nu i den aktuella situationen runt om yrket. Vi tolkar den erfarenhet och kunskap vi har om den 

aktuella situationen. Dessa tankar om det könsmärkta arbetet är inte beständiga utan kan ändras 

över tid om våra föreställningar om arbetet skulle ändras. Det sociala sammanhanget vi befinner 

oss i kan göra att vi ändrar våra tankar och funderingar om arbetes kön, stämmer inte föreställ-

ningarna med våra tidigare erfarenheter rättar vi kanske till dem. 

Socialiseringsprocessen 

Män och kvinnor skiljer sig biologiskt åt, men det är inte avgörande för hur vi formas. Normer, 

värderingar, vedertagna mönster i samhället, vår uppfostran inom familjen och skolan, allt vi 

lärt, tidigare erfarenheter och kunskaper och det som pågår just nu i den aktuella situationen 

formar människan i en ständigt pågående socialisationsprocess. Dock ser processen olika ut för 

män och kvinnor, detta leder till att män och kvinnor utvecklar olika egenskaper och kvalifikat-

ioner. Detta gör att processen påverkar föreställningar och de värderingar som vi har om vad 

som är feminina och maskulina egenskaper och kvalifikationer, detta gäller även könsmärkning 

av arbetsuppgifter.(Westberg – Wohlgemuth s.161).   

Socialiseringsprocessens två beståndsdelar är den medvetna fostran och dels immanent pedago-

gik. Den medvetna fostran avser den del av pedagogiken där vi är väl medvetna om avsikten 

med budskapet. Med immanent pedagogik menas den osynliga påverkan vi utsätts för inom 

familjen och genom våra institutioner som genomsyrar allt från skolan och organisationer till 

media. Den immanenta pedagogiken kan ses som ett redskap för yttre påverkan. Redskapen för 

påverkan finns i samhället och utgörs av bland annat tillgång till makt och inflytande, hög lön 

socialt och biologiskt kön och status. Dessa redskap utgör en grund för de faktorer som påverkar 

arbetsmiljö, arbetsorganisationer och arbetsindelning. Dessa faktorer blir redskap i påverkans-

processen. Tillsammans eller var för sig inverkar det på könsmärkning av yrken eller köns-

märkning av arbetsuppgifter. (Westberg – Wohlgemuth s.161). 

Könssegregering 

Det som definierar en jämställd arbetsmarknad, är att en numerär jämställdhet råder om mellan 

40 % och 60 % av endera könet finns representerat inom yrket. Om det är mindre än 40 % eller 

mer än 60 % av något kön så uppnås inte detta, då råder inte jämställdhet inom yrket. 
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Nästan 70 % av oss arbetar i idag inom yrken som domineras av antingen kvinnor eller män. 

Könssegregering innebär att män och kvinnor verkar inom olika områden på arbetsmarknaden, 

och att de flesta yrken är könssegregerade. Män är överrepresenterade på ledande positioner i 

samhället och dominansen av män ökar ju högre upp du kommer i lednings-, besluts och makt-

hierarkierna. De mansdominerade yrkena är ofta högre betalda än de kvinnodominerade yrkena 

som räknas till yrken med lägre inkomst. (Robertsson 2003 s.4).   

Den nu existerande könssegregeringen innehåller flera dimensioner. Den vanligaste formen (och 

den som oftast avses i den allmänna diskussionen) är den horisontella könssegregeringen dvs. 

att kvinnor och män har olika yrken, arbetsgivare, arbetar i olika branscher och organisationer 

och/eller finns vid olika arbetsplatser. Den horisontella könssegregeringen betraktas som ett 

jämställdhetsproblem på arbetsmarknaden. Könssegregering hindrar en mångsidig utveckling av 

mänskliga resurser.(ibid, s.4) 

Enligt SCB
18

 så sker det inga större förändringar på arbetsmarknaden när det gäller könssegre-

gering av yrken. Statistiken visar att andelen anställda kvinnor och män som arbetade i kvinno- 

respektive mansdominerade yrkesgrupper har varit relativt stabil mellan 2002-2007. Även i 

yrkesgrupper där andelen anställda varit jämt fördelat mellan könen var förändringarna totalt 

sett små. Männens andelar hade i stort sett inte ändrat sig alls. Andelen kvinnor ökade något i 

yrkesgrupper som var svagt mansdominerade eller i yrkesgrupper som är balanserade. Men 

samtidigt hade andelen kvinnor som arbetade i starkt kvinnodominerade yrkesgrupper ökat. 

Statistiken från SCB
19

 när det gäller 2009 visar på liknande tendenser. Det största yrket för 

kvinnor 2007 var undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. År 2007 var det 93 % kvinnor och 7 

% män inom yrket, år 2009 var det siffrorna på samma nivå som 2007 93 % kvinnor och 7 % 

män. Som nummer två på listan över de största yrken för män ligger lastbilsförare, år 2007 var 

det 97 % män och 3 % kvinnor inom yrket. Förändringen till år 2009 är marginell, då är 96 % 

män och 4 % kvinnor inom yrket. Trenden håller i sig, det är inga stora förändringar på arbets-

marknaden när det gäller könssegregering av yrken. När det gäller den senaste statistiken som 

finns från SCB så är det fortfarande 93 % kvinnor inom yrket undersköterska, och 96 % män 

inom yrket lastbilsförare, här syns ingen ändring.
20

 

Den andra könssegregeringen som finns är den vertikala segregeringen, den placerar kvinnor 

lägre i hierarkierna än män. Det handlar om att kvinnor och män på ett systematiskt sätt inte når 

lika långt i sina respektive karriärer. Kvinnorna avancerar sällan inom yrket på samma sätt som 

männen, och det gäller generellt för de flesta yrken och branscher. Vertikal segregering är nog 

det som rönt störst intresse under senare tid, då kvinnors låga representation på de högre poster-

na i företag och organisationer blivit föremål för stor uppmärksamhet.  

I Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 2004:43) ges ett exempel på vertikal könssegre-

gering. I statistiken listas 25 chefskategorier och i endast tre chefskategorier dominerar kvin-

norna (>60 procent kvinnor). I fyra råder viss könsbalans medan män dominerar i resterande 

arton kategorier. Som väntat är kvinnoandelen störst inom den kategori som har flest kvinnor 

                                                      

18 Pressmeddelande från SCB, Nr 2009:64 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2007. 

19 SCB. Yrkesstruktur i Sverige 2009. 

20 SCB. Yrkesstruktur i Sverige 2011. 
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anställda, vård- och omsorgsyrkena. Drygt 80 procent av alla verksamhetschefer inom detta 

område är kvinnor och drygt 60 procent av cheferna inom mindre enheter inom detta område är 

också kvinnor. Vidare är majoriteten verksamhetschefer inom utbildningsområdet kvinnor. 

Bland vd:ar, verksamhetschefer och driftschefer främst i privat sektor är mansdominansen mot-

svarande stor. Intern könssegregering räknas som den tredje formen av könssegregering. Intern 

segregering pågår inne i företag, verksamheter och organisationer. Kvinnor och män med 

samma yrke och ibland samma arbetsplats/arbetsgivare tilldelas olika arbetsuppgifter eller har 

valt olika specialiteter och inriktning i sitt arbete vilket innebär att deras yrkesutövning är åt-

skild. Eftersom flera av specialiteterna/arbetsuppgifterna verkar ”följa kön” kan ett till synes 

köns integrerat yrke, i meningen att där finns en jämn fördelning av kvinnor och män, ändå vara 

kraftigt könssegregerat.(SOU 2004:43 sid 42)  

Ett exempel på detta är gruppen läkare som räknas som könsbalanserad, mellan 40 – 60 % kvin-

nor respektive män. Manliga och kvinnliga läkare arbetar dock på olika avdelningar med olika 

specialiseringar. 90 % av kirurgerna är män, 58 % av läkarna i barn- och ungdomspsykiatrin är 

kvinnor.(Cox 2005 s.24). 

Intern segregering på en arbetsplats, inom en bransch eller inom en organisation kan beskrivas 

som funktionell, fysisk eller hierarkisk. Kvinnor och män kan finnas i samma fabrik, men de 

kan ha olika funktioner. Männen arbetar oftare närmare råvaran och arbetar med de dyraste och 

finaste maskinerna. Män och kvinnor kan vara fysiskt åtskilda, det kan finnas tydliga kvinnoar-

betsplatser eller typiska kvinnojobb. Internt kan fördelningen vara sådan att den hierarkiska 

uppdelningen speglas i att det finns en större andel män på de högre nivåerna inom verksamhet-

en.(Cox 2005, SOU 2004:43, Abrahamsson 2009). 

Brytare 

De personer som bryter mot den rådande genusordningen befinner sig i en situation där yrkesi-

dentitet formas i strid mot gängse uppfattningar om kvinnlighet och manlighet. En person som 

omedvetet eller medvetet bryter mot den rådande genusordningen och väljer ett yrke där perso-

nen är i könsmässig minoritet kallas för brytare. Den man som väljer ett yrke dominerat av 

kvinnor eller den kvinna som väljer ett yrke dominerat av män går emot rådande normer och 

bryter mot den gängse genusordningen. Kvinnor som söker sig till traditionellt manliga yrken 

kan uppfattas som att de utmanar eller hotar den manliga kulturen, och om antalet kvinnor då 

ökar inom det mansdominerade yrket kan det finnas farhågor om att yrket sjunker i status. En 

förlorad yrkesstatus för män kan då innebära att när fler kvinnor kommer in i det mansdomine-

rade yrket så sänks lönen. Männen å andra sidan kan uppleva motsatsen när de söker sig till 

traditionella kvinnodominerade yrken, förhoppningar finns om att yrkets status ska öka och 

generera i en positiv löneutveckling. 

Kvinnliga brytare riskerar att bli illa behandlade inom yrket, men kan samtidigt stiga i lön och 

status. De manliga brytarna kan råka ut för att de tappar i status gentemot den gängse manliga 

normen, de kan ifrågasättas om de är ”riktiga karlar”, men kan vinna tillgång till nya delar av 

sin personlighet (Cox 2005 sid.21). 

Det motstånd som män och kvinnor kan mötas av när de väljer ett yrke som bryter mot tradit-

ionella könsmönster ser mycket olika ut och tycks vara kopplat till makt, kön och sexualitet. När 

kvinnor och män bryter mot traditionella könsmönster avslöjas könsmaktssystemets heteronor-

mativa karaktär. När ordningen utmanas, och gränserna för manligt och kvinnligt tänjs, väcks 
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ofta frågeställningen om sexuell läggning. Hur maskulin kan en kvinna tillåtas att vara utan att 

betraktas som homosexuell? Vilka yrken kan en man välja utan att hans maskulinitet eller sexu-

ella läggning ifrågasätts? Det är inte ovanligt att exempelvis män som väljer att bli sjuksköters-

kor eller kabinpersonal betraktas som mjuka eller feminina och inte som ”riktiga karlar”. Även 

kvinnor som väljer otraditionella yrken riskerar, men inte alls i samma utsträckning som män, 

att bli betraktade som homosexuella. Fördömandet är ofta inte lika hårt som för män. En förkla-

ring kan vara att kvinnor som grupp är underordnade män och hotar inte könsmaktsystemet på 

samma sätt som homosexuella män (Robertsson & Torvatt 2007 s.43). 

De män eller kvinnor som gör ett otraditionellt yrkesval kan komma att känna av avvikelsen de 

gjort mot den rådande normen i yrkeslivet. De som inkluderas i normen däremot är ofta 

”blinda” för de osynliga hinder som stänger ”de andra” utanför. Ord som beskriver detta är glas-

tak, kvinnor stöter på osynliga hinder som göra att de inte kommer vidare i sitt yrke. Kvinnans 

möjligheter att lyckas i ett mansdominerat yrke beror i stor utsträckning på hur välvilligt de 

manliga arbetsledarna eller cheferna ställer sig till den kvinnliga närvaron. (Gonäs 2001 s.101). 

Glashiss är benämningen på hur män kan ges osynliga fördelar inom sitt yrke. Män som vill gå 

långt i kvinnoyrken lyckas lättare än kvinnor som vill göra karriär i mansdominerade yr-

ken.(Robertsson 2003 s.37). Läkare förutsätts vara män och sjuksköterskor kvinnor. De män 

som bryter mot den traditionella könsordnigen och blir manliga sjuksköterskor, eller de kvinnor 

som väljer att bli läkare kommer i sitt yrke ges olika möjligheter. De manliga sjuksköterskorna 

kan ta sig framåt inom yrket och göra karriär, medan den kvinnliga läkaren kan stöta på hinder i 

sin utveckling inom yrket. 

  

Metod och genomförande 

I detta avsnitt ger jag en beskrivning av hur jag har gått till väga med denna studie. Min ambit-

ion med denna studie har varit att skapa ett underlag för diskussion om framtidens lastbilsförare. 

Mina frågeställningar är varför blir kvinnor lastbilsförare, och hur upplever de lastbilsföraryrket. 

Med tanke på mitt yrke som manlig fordonslärare på en gymnasial transportutbildning där vi 

utbildar unga kvinnor och unga män till lastbilsförare, så kom jag fram till att lämpligast var att 

göra en omfattande empirisk undersökning. Jag gjorde detta val för att på så sätt kunna närma 

mig den verklighet som jag utbildar mina elever till att möta. Denna empiri skulle innehålla en 

etnografisk metod där jag rör mig på fältet som en deltagande observatör. Jag ville också an-

vända mig av intervjuer, både personliga intervjuer och fokusgruppintervjuer. Utöver delta-

gande observation och intervjuer har jag använt mig av enkäter. Jag väljer sedan att analysera 

mina insamlade data med en kvalitativ analys, där jag har valt en hermeneutisk metod. 

Förförståelse 

Jag vill här delge lite information om min egen förförståelse om lastbilsföraryrket. Under min 

uppväxt har jag åkt en hel del lastbil med en släkting som körde anläggningstransporter med 

lastbil och släp. Jag åkte så kallad matsäck. Det innebär att du är allmänt behjälplig med sådant 
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som behöver göras under en arbetsdag, undantaget är att du inte kör lastbilen. Det kan t.ex. vara 

att stänga lämmar på bil och släp, sopa och rengöra flaken på bil och släp. Det kan också inne-

bära att man sätter  ihop el och hydraulikslangar mellan bil och släp när de kopplats samman. 

Han fraktade, och gör så än idag, grus, matjord, asfalt och ibland även spannmål. Under min tid 

som FN soldat i Libanon, där jag tjänstgjorde som mekaniker, ingick även att under vissa för-

hållanden köra lastbil. Detta skedde både i Libanon och i Israel. Dessa transporter genomfördes 

både med och utan last. Jag har aldrig haft lastbilskörkort, men i FN tjänsten fick mekanikerna 

ut tillfälliga körkort som gällde även för lastbil och buss. I dagsläget är jag fordonslärare på en 

gymnasial transportutbildning inom fordonsprogrammet. Där är jag tekniklärare för elever som 

ska bli lastbilsförare. Jag kör ej lastbil med eleverna, utan ska lära dem hur lastbilen fungerar. 

 

När en forskare studerar någonting med en etnografisk ansats så kan forskaren aldrig vara helt 

objektiv. Fangen (2007) menar att vi har alla med oss värderingar och kunskaper som kan 

komma att påverka vårt framtida resultat. Detta är något som forskaren måste jobba med, att 

minimera subjektiviteten, att inte vinkla resultatet. All förståelse går tillbaka till en förförståelse 

som vi inte kan frigöra oss ifrån. Riemer (2008) beskriver vår förförståelse med att vi bär alltid 

med oss vårt kulturella ”jag”, vi kan aldrig bortse från oss själva. Förförståelsen kan vara mer 

eller mindre överrensstämmande, den kan göra så att du blir ”blind” för saker som sker i verk-

samheten, du ser inte dess relevans. Thurén (2007) menar att riktig förförståelse är förkunskap 

och felaktig förförståelse är en fördom. Den hermeneutiska cirkeln är då en bra metod för att 

övervinna fördomar. 

 

Gustavsson (2004) menar att jag måste vara beredd på att ständigt ompröva och ändra min för-

förståelse på grund av den information jag får ut av materialet. Man bör gå in i sin forsknings-

fråga med en öppen och ödmjuk inställning. Jag bör skapa en förståelseprocess som kan liknas 

vid en dialog, ett samtal med den person eller med de berörda parter som min frågeställning 

handlar om. Ett samtal där båda parter lyssnar på varandra och tar intryck av varandras åsikter 

och argument. Med tanke på min bakgrund som lärare på ett fordonsprogram där vi utbildar 

lastbilsförare, så har jag därigenom en viss förkunskap om yrket, en viss förförståelse. Jag har 

försökt att arbeta med min förförståelse och eventuella fördomsfulla tänkande på det sätt som 

jag beskrivit innan. Det goda samtalet har varit det som har fått styra, för att försöka undvika att 

jag hamnat i en situation där jag bekräftar mina egna tankar och teorier. Ett exempel på det goda 

samtalet är: 

Under arbetsdagen har jag har frågat om vad hon gör, och varför hon gör det på det vis hon gör. 

Detta har skett under tiden hon utför arbetsuppgifterna ute på lastbilsflaket och hos kunden. Inne 

i hytten har jag sedan sammanfattat det som hänt, och vi har diskuterat om jag har uppfattat 

arbetsuppgifterna hon utfört på ett korrekt sätt. På detta sätt hoppas jag att jag har fått fram en 

rättvis bild av vad som händer under en arbetsdag för de kvinnliga lastbilsförarna. 

Etnografisk metod 

Etnografi är en vetenskaplig metod för att beskriva och jämföra olika kulturer och samhällsty-

per. Samtidigt som vi kan beskriva etnografi som en metod och teknik för insamlande av data, 

är det också en metodologi, ett analytiskt förhållningssätt och ibland till och med en livsstil.  
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Etnografi är en kombination av två dimensioner, etno (folklig dimension) och grafi (en skri-

vande dimension), att skriva om folk. Etnografin grundar sig på uppfattningen att olika aspekter 

av en företeelse inte kan förstås och analyseras oberoende av varandra. Detta kallas för att man 

ser på saker med ett holistiskt synsätt. Holistiskt synsätt är i allmän bemärkelse ett betraktelse-

sätt som fokuserar på att helheten är större än summan av delarna och att inget kan beskrivas 

enskilt, fjärmat från sitt sammanhang. En etnografisk studie bygger oftast på deltagande obser-

vation eller fältarbete. Tanken bakom etnografi är att studera sociala processer i en större sam-

hällelig och kulturell kontext (Gustavsson 2004 s. 146). Genom att tillbringa en längre tid i den 

sociala miljön som du vill undersöka, så får du möjlighet att inifrån organisationen beskriva och 

förstå vardagslivets praxis, och kunna tolka över tid vad som sker. Du kan härigenom få syn på 

olika strukturer, maktförhållanden och kulturella gemenskaper. Det kan även framkomma vad 

som styr och formar den sociala gruppen eller personen man studerar (Gustavsson 2004 s.150 

Bryman 2007 s.251). Etnografi kan ses som en tidsödande och emotionellt krävande metod att 

arbeta med. Etnografin representerar inte en sammanhållen och noga föreskriven metod utan är 

en mer allmän och löst sammansatt forskningsinriktning, och kan gestalta sig på många olika 

sätt. 

Triangulering 

Ordet triangulering eller metodtriangulering är något som återkommer när man arbetar med en 

etnografisk metod. Avgörandet för att lyckas med en etnografisk ansats är att du har en rik till-

gång på data av olika slag. Utöver deltagande observation så kan forskaren använda sig av både 

kvalitativa och kvantitativa data i olika kombinationer. Deltagande observation ihop med per-

sonliga intervjuer eller gruppintervjuer som används ihop med enkäter är ett sätt att använda 

triangulering för att säkerställa att forskaren får fram en hög kvalitet på arbetet och dess slutsats. 

(Aspers 2007, s. 232 Alvesson & Sköldberg 2008, s.179). Det är vanligt att man arbetar paral-

lellt med olika metoder under tiden för fältarbetet för att skaffa sig en bättre förståelse för bak-

grundsinformation som rör det du studerar. Det kan innebära en växling mellan deltagande ob-

servation, läsa bakgrundsinformation, intervjua deltagare och skriver enkäter.(Fangen, s.87 

2005). 

Det fenomen som studeras bör skrivas ner så noggrant som möjligt, för att lyfta fram alla even-

tuella nyanser som forskaren kan se. De sociala fenomen som forskaren vill belysa ska nyanse-

ras fram i en tät text där de beskrivs med innebörd och mening. När du skriver fram texten på 

detta sätt så använder man termerna Emic och Etic. I min deltagande observation har jag försökt 

att studera de kvinnliga lastbilsförarnas vardag genom de två begrepp som Riemer (2008) kallar 

”Emic”, (the insiders wiew of reality) och ”Etic”, (the outsiders perspective). Emic liknas vid att 

se de kvinnliga lastbilsförarnas verklighet på plats inifrån deras dagliga verksamhet, där de 

själva beskriver sin vardag för mig, och tolkar vad som sker.  Etic liknas vid mina slutsatser av 

deras verklighet efter min analys, jag hjälper de utomstående – oinvigda att förstå vad som hän-

der i verksamheten.  

När jag väljer en etnografisk metod, kan jag välja flera olika parametrar att använda beroende på 

mitt syfte med studien. Ska jag välja att vara öppen med mitt uppsåt, eller ska jag vara hemlig 

inför de aktörer som jag ska studera? Det beror helt och hållet på syftet med studien (Bryman, 

2007 s. 278). Jag kan också välja hur mycket jag vill ta del av den verksamhet som jag ska stu-

dera, jag kan välja att vara helt passiv i verksamheten, eller att vara en fullvärdig deltagare som 

utför alla förekommande arbetsuppgifter. 
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Kritik mot triangulering inom etnografi  

Det finns olika aspekter på triangulering. Vissa kritiker påpekar att genom en triangulering så 

kommer resultaten att spreta åt olika håll, olika metoder fångar in olika aspekter. Detta gör då 

att kombinationen av olika data gör det svårt att nå ett samstämmigt resultat. Ett annat synsätt på 

triangulering är att det kan ge forskaren en fördel genom att det ger ett rikare och mer varierat 

material att arbeta med. (Alvesson & Sköldberg 2008, s.179). 

Deltagande observation 

En deltagande observation kan göras och utföras på olika sätt. Jag kan välja att närma mig min 

frågeställning på olika sätt. Jag kan inta olika roller, och välja att delta i verksamheter på olika 

nivåer. Forskaren deltar i aktiviteter som aktören utför inom det fält jag valt att studera. Inom 

deltagande observation utförs en kombination av deltagande och observation, du utför två for-

mar av handlande på samma gång. Det gäller för forskaren att hitta en bra nivå på deltagandet 

som motsvarar det du vill undersöka. Denna metod gör att jag inte bara deltar som forskare, 

utan också som människa (Fangen 2005, s.31). 

Öppet eller dolt inträde till fältet 

Att hemlighålla rollen som forskare kan jämställas med infiltration, du spelar rollen som en 

primär deltagare i situationer där du inte kan få tillträde om du spelar med öppna kort. Du 

kommer in i ett sammanhang som du inte har möjlighet att utforska om du inte befinner mig i 

den inre kretsen av verksamheten. Människorna i de miljöer där du rör dig är inte medvetna om 

vem du är, eller vilket ditt syfte är, och påverkansfaktorn kommer att minska. De är inte med-

vetna om att de studeras, och kommer då inte att anpassa sina svar eller handlingar efter vad de 

tror att du vill veta. Att vara helt öppen med sin avsikt och sin studie innebär att företaget eller 

organisationen och de anställda är fullt medvetna om varför du är där, och vad du har för avsikt 

att undersöka. Detta kan låta som ett enkelt sätt att utforska fältet på, men det kan ge konse-

kvenser för forskaren. De personer som du följer kommer att behandla dig på ett visst speciellt 

sätt, detta beroende på hur de uppfattar dig personligen och din roll som forskare. Det kan bli så 

att de försöker vara dig till lags och talar om det som de tror att du vill veta. Här gäller det då för 

forskaren att se igenom deras svar, att bryta igenom och se vad som ligger under ytan och ifrå-

gasätta det du ser eller hör. 

Det finns flera starka skäl till att man bör vara försiktig med att använda den dolda undersök-

ningen. Du har inte de deltagandes samtycke, och att du gör undersökningen i form av en spion 

som hela tiden riskerar att avslöjas. Du har i denna situation dubbla lojaliteter gentemot männi-

skorna på fältet och gentemot forskarsamhället. Du bryter här mot två forskningsetiska princi-

per. Det kan vara så att du får fram intressanta resultat från studien men som kommer att kland-

ras för att den anses oetiskt utförd, och personerna i undersökningen har inte gett sitt samtycke 

(Aspers 2007, sid.62). 

Aktiv eller passivt deltagande i verksamheten 

Forskaren kan välja att i ena änden vara en fullt aktiv deltagare av verksamheten eller i andra 

änden välja att vara helt passiv och bara studera det som sker i verksamheten. Det gäller för 

forskaren att hitta en balans mellan deltagande och analytisk distans. Vart än forskaren väljer att 

lägga sig på denna skala, kan det få konsekvenser för undersökningen. Att vara en helt passiv 

deltagare som bara studerar det som sker ter sig i mitt synsätt som en omöjlighet när du utför en 
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etnografisk fältstudie, eftersom den utgår ifrån att du följer den person eller det fenomen som du 

vill studera över en viss tidsperiod. Min blotta närvaro påverkar vad som sker under tiden jag 

studerar verksamheten (Aspers 2007, sid.113-115). Alla som studeras vill väl visa upp sig från 

sin bästa sida när de detaljstuderas?  

Fangen (2005) menar att i andra änden finns forskaren som är fullt integrerad i fältet, en fors-

kare som har blivit ”ett” med dem han studerar och tappar fokus. Detta kallas att ”go native”, du 

förlorar all distans till dem du studerar och på så sätt förlorar du din analytiska förmåga. Forska-

ren går helt upp i kulturen runt studien och blir en fullvärdig deltagare av den kulturella gemen-

skapen. I en forskningsstudie kan graden av deltagandet pendla eller skifta över tid. Det kan gå 

till så att du börjar med att studera vad som sker för att gradvis involvera dig mer i det du under-

söker och bli mer aktiv i verksamheten. 

Jag har för avsikt att försöka nå en nivå i min deltagande observation som blir ett mellanting 

mellan ett aktivt och ett passivt deltagande. Jag har inte för avsikt att hjälpa till med de vanligt 

förekommande arbetsuppgifterna som en lastbilsförare ställs inför varje dag. Men, om det skulle 

krävas hjälp från min sida för att kunna lösa en arbetsuppgift så kan jag tänka mig att vara be-

hjälplig i den situationen. Lastbilsföraren ska inte behöva riskera att skada sig själv eller godset 

på grund av att de inte får min hjälp i en specifik situation. Detta kommer jag att tala om för de  

kvinnliga lastbilsförarna som jag ska åka med, innan arbetsdagen börjar. 

Mättnad 

När du utför en deltagande observation så kommer du att få tillgång till en stor mängd data som 

ska kategoriseras och analyseras. Denna procedur ska fortgå tills du uppnår en mättnad i materi-

alet. Forskaren jämför data på jakt efter likheter och olikheter, till du uppnår en mättnad i 

materialet då inga nya tolkningar eller insikter verkar möjliga att få ut ur materialet. Ur det re-

dovisade materialet kan nu forskaren ställa nya hypoteser. Dessa hypoteser kan nu testas i sin 

tur tills man uppnår en fullständig mättnad, och inget mer finns att ta ut ur materialet. Denna 

process är tidsödande, och kan ta flera år i anspråk. Jakten på mättnad i materialet kommer att 

ge en stor del text, varav en liten del av den skrivna texten kommer att resultera i en analys som 

kommer att publiceras.(Bryman 2007, s.292, Gustavsson 2004, s. 126, Aspers 2007, s.187-188). 

Etnografisk metod och verksamhet beskrivs som ett tidskrävande, noggrant, systematiskt och 

katalogiserande arbete. Etnografen iakttar, samlar på intryck och bygger stegvis upp en nå-

gorlunda rättvis och realistisk bild av den ”kultur” som studeras.  

Deltagande och medföljande observation 

I denna etnografiska fältstudie ville jag se hur en arbetsdag kan se ut, och valde därför att inte 

delta i arbetsuppgifterna som utfördes under dagen. Jag valde att ha en mer observerande roll, 

och tonade ner den deltagande rollen. Min roll kan liknas vid observer as participant. (Gustavs-

son, 2004, s.158). Forskarens roll i detta deltagande är just som forskare, och den rollen är tyd-

ligt påtalad från början, aktören är väl införstådd i det. Detta är en metod som passar den fors-

kare som inte har de speciella kunskaper som krävs för yrket. (Nehls, 2003, s.15) kallar detta för 

medföljande observation. De tre kvinnliga lastbilsförarna har varit informerade om hur min del 

skulle se ut i den deltagande observationen. Jag hade för avsikt att inte hjälpa till med deras 

arbetsuppgifter, och eftersom jag hade informerat dem om att jag inte har något lastbilskörkort 

så ifrågasattes det aldrig. 
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 I ordet deltagande ligger snarare att du deltar i ett allmänt socialt samspel med ditt forsknings-

subjekt, inte att du utför samma handlingar som de. (Fangen, 2005, sid 31). 

Fördelen som jag ser det med att jag valde deltagande observation är att jag har kommit lastbils-

förarna närmare, än vad jag hade gjort vid en ren intervju. Jag var en del av deras vardag, deras 

verklighet. Dessa erfarenheter tror jag kom att hjälpa mig vid förståelsen och tolkningen av hur 

deras arbetsdag kan se ut. Jag kunde på detta sätt skapa mig en bild av vad som händer och sker. 

Många av de intryck du får genom ett fältarbete är svåra att fånga i ord, men de kan hjälpa mig 

att skapa en bild av hur en vardag för yrkesförarna kan se ut. Jag tror att fördelen med en delta-

gande observation är att det kan underlätta för mig att få tillgång till information från aktören 

om fältet som är svårare att få fram i en ren intervjusituation. Samtidigt måste forskaren vara 

uppmärksam på att det är i en sådan här situation är det nästan omöjligt att undvika en relation 

med aktören, man måste hitta en bra balans mellan närhet och distans. 

Genomförandet 

I detta kapitel har jag för avsikt att berätta om hur jag kommit i kontakt med de kvinnliga last-

bilsförarna i undersökningen. Jag kommer också att delge hur jag har genomfört deltagande 

observationer, och hur jag har handskats med enkäten. Jag beskriver även hur jag har genomfört 

de två fokusgruppintervjuerna.  

Urval av de kvinnliga lastbilsförarna 

Med hjälp av representanter från transportbranschen har jag fått namn och telefonnummer till de 

få åkerier där det arbetar kvinnliga lastbilsförare som finns i min närhet. Jag kontaktade arbets-

ledarna på respektive företag och presenterade min frågeställning. De återkom med namn och 

telefonnummer på de kvinnliga lastbilsförare som visade intresse för att svara på mina frågor. 

Jag har själv kontaktat lastbilsförarna per telefon och förklarat min frågeställning och varför jag 

tycker den är intressant. Detta har i sin tur gett ringar på vattnet, en del kvinnor har tipsat mig 

om andra kvinnor i branschen som de vet om. Här har då ett detektivarbete börjat, med att få fatt 

i deras telefonnummer för att presentera mig och min frågeställning. Totalt har jag varit i kon-

takt med 18 kvinnliga lastbilsförare. Jag har även försökt nå kvinnliga lastbilsförare via inter-

netsidan Queen of the road, som är en internetsida som riktar sig till kvinnliga lastbilsförare, och 

som administreras och sköts av kvinnliga lastbilsförare
21

. Här lade administratören för sidan upp 

ett inslag om att jag sökte kvinnliga lastbilsförare som ville informera om sitt liv som lastbilsfö-

rare. Under den begränsade tid som inslaget låg uppe, var det bara en kvinnlig lastbilsförare som 

tog kontakt med mig. Inslaget låg uppe på hemsidan cirka en månad. 

Deltagande och medföljande observation i och runt lastbilen 

Jag har utfört tre deltagande observationer med kvinnliga lastbilsförare i södra Sverige där jag 

under tiden jag åkt med och studerat hur en arbetsdag ser ut, även haft möjlighet till att intervjua 

kvinnorna. Under tiden som jag befann mig i lastbilshytten tillsammans med lastbilsföraren 

använde jag mig av en ostrukturerad intervjumetod. Jag skulle vilja kalla det för det goda samta-

let som kan uppstå mellan två personer.  

                                                      

21 http://www.queenoftheroad.se/ 
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Jag hade dock vissa förberedda stödord/frågor som jag kunde ta upp under vårt samtal i lastbils-

hytten, om de inte skulle komma upp automatiskt under vårt samtal. 

Jag hann genomföra tre olika deltagande observationer under den begränsade tid som studien 

fick ta i anspråk. Alla tre har gått till på liknande sätt, det som skiljer dem åt är vilka timmar på 

dygnet som har tillbringats i lastbilshytten, detta beror på att dessa tre kvinnliga lastbilsförare 

inte har haft samma arbetstider. Arbetstiderna som de kvinnliga lastbilsförarna har haft när jag 

har kunnat följa med dem har varit 04.00 – 16.00, 05.30 – 17.00 och 07.00 – 18.00.  

De tre kvinnliga lastbilsförarna har haft liknande arbetsuppgifter, de utför distribut-

ion/styckegodstransporter. Med detta menas att de hämtar och lämnar gods till kunder under 

dagen. Det kan vara pallar med gods, paket, kort sagt vad som helst när det gäller gods. Alla tre 

kör tung lastbil. Två av lastbilsförarna kör lastbil med släp med totallängd på 24 meter, den 

tredje kör lastbil utan släp. 

Vid den första deltagande observationen blev jag upphämtad på en rastplats 05.00 av den kvinn-

liga lastbilsföraren, vid de två andra deltagande observationerna så har jag mött upp på respek-

tive arbetsplats vid arbetsdagens början. Jag har antagit rollen som den medföljande observatö-

ren som studerar vad som sker när de utför sina arbetsuppgifter under dagens lopp. Vid några få 

speciella tillfällen har jag hjälpt till med att utföra arbetsuppgifter, t.ex. hjälpt till att 

skjuta/dra/knuffa fram en pall - lyftare med fullastad pall i lössnö. Jag blev då den deltagande 

observatören. Tiden i lastbilshytten mellan de olika kunderna som ska besökas har handlat om 

det goda samtalet, under samtalet har jag skrivit ned stödord och anteckningar på ett block som 

jag har haft med mig. På anteckningsblocket har jag i förväg skrivit ner frågor som jag vill 

komma in på, som påminnelse om de inte skulle komma upp naturligt under samtalet. Dessa 

frågor rör, yrket, bemötande och kunskaper och kompetenser. När jag kommit hem har jag ren-

skrivit dagens insamlade material och skickat det via mail det till den berörde lastbilsföraren för 

granskning. Jag vill på detta sätt se om jag har upplevt hennes arbetsdag på rätt sätt. 

Enkät 

Jag har skickat enkätfrågorna via mail till de kvinnliga lastbilsförarna som uppgav att de hade 

tillgång till en dator. Här har jag skickat enkäten till deras privata e-postadress då en del av dem 

uppgav att de inte ville ha den till sin arbetsrelaterade e-postadress. Detta på grund av att det 

finns möjlighet för arbetsgivaren att gå igenom de anställdas e-post. Till de personer som inte 

hade tillgång till dator har jag skickat ut min enkät via brev. Jag har i kuvertet skickat med ett 

frankerat svarskuvert till dem. Totalt är det 15 kvinnliga lastbilsförare som har fått ut enkäten. 

Bland dessa kvinnor som svarade på enkäten ingår även två av de kvinnor som jag studerade i 

min deltagande observation. Enkäten innehåller frågor som bl.a. rör deras bakgrund, lastbilsfö-

raryrket, bemötande, kunskap och kompetens. Se bilaga 1. Efter jag har läst och sammanställt 

deras svar så har jag ring upp dem och ställt en kompletterande fråga. Den kompletterande frå-

gan var om hur de ser på möjligheten att ha kvar yrket om de skaffar barn och bildar familj. 

Fokusgruppintervju 

Fokusgrupper är en form av fokuserande gruppintervju där en mindre grupp människor möts för 

att på forskarens uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra. Såväl det som sägs som 

interaktionen i gruppen kan sedan ligga till grund för olika typer av analyser.(Wibeck, 2000,s.7) 

Jag har genomfört två fokusgruppintervjuer. Den första gruppintervjun utfördes hos ett svenskt 

företag som tillverkar lastbilar. Intervjun utfördes på plats hos tillverkaren, med tre kvinnliga 
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lastbilsförare som är anställda av lastbilstillverkaren. Intervjun utfördes som en strukturerad 

intervju med mig som moderator och samtalsledare. Jag har i förväg förberett frågor till inter-

vjun som de deltagande kvinnliga lastbilsförarna inte hade sett. Frågorna var öppna frågor som 

inte kunde besvaras med ett ja eller nej, och som gav mig möjlighet att ställa följfrågor om äm-

net som diskuteras. Med mig som en moderator som styr samtalet fanns möjlighet för mig att 

låta alla komma till tals i ämnet. De tre kvinnliga lastbilsförarnas ålder är mellan 26 och 50 år. 

Samtalet varade mellan 1.5 – 2 timmar och utfördes en fredag förmiddag. Gruppintervjun börjar 

med att företaget bjuder på fika, det var ett bra sätt att bryta isen och få oss deltagare att prata 

med varandra innan intervjun började. Intervjun spelas in med diktafon, samtidigt som jag skri-

ver ner olika stödord för att få en bättre bild av vad som sägs. Dessa tre kvinnliga lastbilsförare 

hade jag kommit i kontakt med genom en kontaktperson på företaget som jag känner sedan tidi-

gare. Dessa tre kvinnor har inte deltagit i enkäten. 

 

Gruppintervju två genomförs på min arbetsplats på liknande sätt som den första gruppintervjun. 

Här kan man kanske tycka att platsen för intervjun inte är optimal, med tanke på att det är min 

hemmaplan och de blir mina gäster. Men, eftersom alla kvinnorna vet vad jag arbetar med, och 

vilken skola jag är verksam på och bara en av dem hade varit där innan på besök så hade de 

inget emot att intervjun var där. Jag är moderator, och denna gång är det fyra kvinnliga lastbils-

förare som är med i gruppintervjun. Intervjun utfördes en lördag, det var enda dagen som alla 

lastbilsförarna var lediga samtidigt, och hade möjlighet att komma. De deltagande kvinnorna är 

mellan 20 och 37 år. Gruppintervjun börjar med en gemensam fika innan jag kommer in på 

ämnet och frågorna som jag vill diskutera. Även här spelar jag in intervjun med diktafon, samti-

digt som jag skriver ner olika stödord för att få en bättre bild av vad som sägs. Samtalet tar c:a 2 

timmar. 

Sammanfattning av deltagare i studien 

Det totala antalet kvinnor som jag har varit i kontakt med i min studie är 18 st. Åldern på kvin-

norna i studien är mellan 20 och 59 år. Yrkeserfarenhet från lastbilsföraryrket sträcker sig från 

två till tio år. Jag har genomfört deltagande observation med tre kvinnliga lastbilsförare. Det har 

genomförts två fokusgruppintervjuer, i första fokusgruppintervjun var det tre kvinnliga lastbils-

förare som deltog. I fokusgrupp intervju två var det fyra kvinnliga lastbilsförare som deltog. Det 

är totalt 15 kvinnor som har blivit tillskickade enkäten.  

Analys och bearbetning av resultatdata 

Här stödjer jag mig på Fejes (2009) Gustavsson (2004) och Kvale (1997) när jag arbetar med 

innehållsanalysen av mina fältanteckningar från den deltagande observationen, och analyserar 

intervjuer och enkäter som skickats ut. 

Innehållsanalys 

Min studie är av kvalitativ karaktär och bygger på intervjuer och enkätstudier som varvats med 

deltagande observationer. Med en hermeneutisk innehållsanalys av insamlad information tror 

jag att jag bäst kan besvara frågeställningarna i studien, att förstå de kvinnliga lastbilsförarnas 

intentioner, upplevelser, insikter och erfarenheter angående sitt yrkesval.  
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I en tematisk  innehållsanalys identifieras gemensamma teman i de olika berättelserna. Dessa 

berättelser skrivs sedan samman till en vidare text. Fejes (2009, s.204). 

Hermeneutiskt perspektiv 

Det perspektiv som jag har använt mig av i denna studie för att tolka och analysera mina insam-

lade data är ur ett hermeneutiskt perspektiv. Tolkningen och förståelsens teori och praktik i 

olika mänskliga sammanhang. En filosofi om förståelsen som fenomen och om villkoren för 

förståelse och tolkning. Hermeneutiken vill skapa en förståelse för livsvärlden hos en individ 

eller i en grupp. Forskaren som använder sig av denna teori försöker få svar på frågan vad är det 

som visar sig och vad är innebörden i det? Forskaren kan dock inte söka den absoluta sanning-

en, eftersom den inte finns inom hermeneutiken, du tolkar det du ser. Den hermeneutiska pro-

cessen innebär ett arbete i fyra steg, fyra huvudmoment. Tolkning, förståelse, förförståelse och 

förklaring. Tolkning är den fas i processen där jag presenterar, lägger fram min förståelse. För-

ståelse är den del som vi kan kalla insikt, vi får insikt i eller om det vi undersöker. Förförståelse 

är grunden för förståelse, utan förförståelse, ingen förståelse. Förförståelse bygger på tidigare 

erfarenheter, lärdomar, känslor och upplevelser. Förklaring, tolkningar bygger mycket på förkla-

ringar. Vi måste förklara för att förstå, och för att kunna förklara så måste vi ha förstått det vi 

ska förklara (Gustavsson, 2004, s.74).  

Förförståelse vid tolkning av data 

Jag har läst och studerat mitt insamlade material i flera omgångar, både i mindre delar och i sin 

helhet. Anledningen till detta är att jag vill försöka nå fram till den punkt där deltagarna kan 

presentera sig för mig med det som de verkligen säger. Denna punkt har varit svår att nå. För att 

nå denna punkt har jag fått lägga mina egna fördomar om yrket lastbilsförare åt sidan. Svårig-

heten med detta är att läsa texten utan att blanda in sin förförståelse som då kan skymma sikten 

för dig. I texten framför dig ser du det som du tror det ska stå om du inte bortser från din förför-

ståelse. (Fejes, 2009, s.64). Även Larsson (2005, s.19) tar i sin text om kvalitet i kvalitativa 

studier upp vikten med att öppet redovisa sin förkunskap och förförståelse för det som studeras, 

så att du inte färgar studien med din inneboende kunskap om ämnet. 

Jag använder mig av del och helhetsprincipen som Fejes liknar vid att söka en samstämmighet 

mellan delar och helhet som blir vägledande för tolkningens rimlighet, när det gäller hur de 

kvinnliga lastbilsförarna ser på sitt yrke.  

Olika teman i analysen 

I min innehållsanalys har jag bearbetat data och strukturerat upp det som jag anser har varit av 

värde för uppsatsen. Jag har skapat en struktur av teman runt den information som kommit fram  

i samtalen som bedrevs under den deltagande observationen, i intervjuer och i enkäter. De te-

man som jag har strukturerat handlar om deras bakgrund, yrket, bemötande och arbetskamrater, 

kunskap och kompetenser och hur de ser på sin framtid. Under dessa teman har jag sedan skapat 

olika kategorier för att kunna sortera ut de empiriska data som jag får fram. 

Tillvägagångsätt vid tolkning av data 

De data som jag har samlat in från intervjuer, enkäter och den deltagande observationen har jag 

tolkat och sammanställt för att kunna bearbeta svaren i olika omgångar. Jag har läst och studerat 

materialet i flera omgångar i sin helhet, så att deltagarna har kunnat presentera sig för mig med 



 

 37 

det som de verkligen säger. Det som jag har ansett som inte relevant information 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. Parallellt under tiden som jag gjorde intervjuer 

samlade jag in data på från enkäterna. Ur dessa strukturerade jag fram nya data som kan tänkas 

vara relevant information att ha med i undersökningen. Här har jag nu fokuserat på de olikheter 

som finns. Dessa kvantitativa data har jag sedan jämfört med de svar som de intervjuade perso-

nerna 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 i undersökningen, och ur detta för-

sökt att tolka likheter och olikheter. Efter att ha ställt data mot varandra har jag sammansatt 

dessa till texter. Dessa texter har nu jämförts med varandra för att se om jag har kunnat närma 

mig svaren på mina två inledande frågor som ligger till grund för undersökningen. Varför blir 

kvinnor lastbilsförare? Och hur upplever de yrket lastbilsförare? Avgörande för utgången av 

studien är dock att du har en rik tillgång på data och att den hanteras rätt (Alvesson Sköldberg, 

2008, s.179) Dessa data som du tvingas sortera bort kan vara uppslag till kommande forskning 

om det aktuella ämnet i fråga. 

Idealtyp 

När intresse finns för att få fram skillnader är en väg att gå att använda sig av en idealtypanalys. 

En grundläggande konstruktionsbestämning är att idealtyperna inte finns i verkligheten, utan är 

en tankekonstruktion. Idealtyper kan syfta till att förtydliga egenskaper, renodla drag och formu-

lera hypoteser. Idealtyper representerar inte ett medelvärde av det som undersöks. Idealtyper 

måste innehålla element som är jämförbara med verkligheten. Idealtyper får inte sakna verklig-

hetsförankring, utan måste knyta an till det som undersöks. Arbetet med idealtyper går ut på att 

avidentifiera de undersökta personerna, och på så sätt vaska fram olika typer ur det material man 

har att arbeta med. Du ska fånga in det karaktäristiska hos varje typ och redogöra för vad som 

utmärker denna typ i förhållande till andra typer som du har urskiljit.(Esaiasson, 2007, s.158 

Bergström & Boreus, 2005, s.159) 

Hur de fyra idealtyperna växte fram 

Jag har tagit informationen jag fått fram genom enkät, fokusgruppintervjuer och de deltagande 

observationerna och konstruerat fyra idealtyper. Inga uppgifter är fabricerade, i idealtyperna 

finns det spår från alla inblandade personer i undersökningen. Med hjälp av idealtyperna vill jag 

visa på vilken vidd av bakgrund, kunskaper, livserfarenheter och åsikter om yrket som finns 

bland de kvinnliga lastbilsförarna. Jag har valt att använda mig av fyra idealtyper på grund av 

att jag har fått fram fyra olika vägar och ingångar till hur kvinnorna har tagit sitt lastbilskörkort, 

de har också framkommit fyra olika vägar och ingångar in i yrket. Dessa fyra kvinnor befinner 

sig på olika stadium i livet, de har fyra olika familjesituationer som de redovisar. Det fram-

kommer även fyra olika tankar om framtiden. Jag väljer på detta sätt att göra min insamlade 

empiri mer levande genom att skapa fyra olika idealtyper som blir fyra porträtt av kvinnliga 

lastbilsförare. 
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Teman 

Jag har skapat olika teman som jag har samlat informationen i, under dessa teman har jag sedan 

skapat olika kategorier som hör samman med dessa teman.  

Dessa teman har varit: tiden innan inträde i yrket, vad de tycker om yrket, bemötande, kompe-

tenser och kunskaper inom yrket och vad tror de om sin framtid?  

 Under temat tiden innan yrket har jag samlat kategorier som har handlat om deras ål-

der, utbildning, familjesammansättning, hur intresset för yrket har uppkommit, och 

vägen fram till körkortet. 

 Under temat yrket, så finns information samlat i kategorier om arbetstider, positiva och 

negativa inslag i yrket, lastning och lossning av gods, framförandet av fordonet eller 

fordonskombinationen. 

 Under temat bemötande, så finns det kategorier som behandlar det sociala spelet som 

innehåller kundkontakter, manliga och kvinnliga arbetskollegor och bemötandet från 

arbetsledningen på åkeriet. 

 Under temat kompetens har jag samlat kategorier som behandlar de kvinnliga lastbils-

förarnas syn på vilka kunskaper och kompetenser som en lastbilsförare bör ha. 

 Under temat framtiden, så finns information samlat om deras tankar om sin framtid, 

vad de tror att de gör om fem år. Det finns även en kategori som handlar om att skaffa 

barn. Hur ser de kvinnliga lastbilsförarna på sitt yrke i förhållande till att skaffa barn, 

kan de arbeta kvar inom sitt yrkesval den dagen de fått barn? 

Sammanfattning 

Med hjälp av dessa teman har jag skapat fyra olika idealtyper av fyra kvinnliga lastbilsförare. 

De kvinnliga lastbilsförarna har olika åldrar, de har olika sätt på hur de har skapat ett intresse för 

yrket, olika utbildningsvägar, olika vägar fram till körkorten. De har olika sätt att se på yrket 

och yrkesvalet, bemötandet, kompetenser och sin framtid. Dessa fyra porträtt speglar hur kvinn-

liga lastbilsförare kan tycka och tänka om sitt yrke och det yrkesval de gjort. 

Etiska överväganden 

I enlighet med de etiska riktlinjer och råd som vetenskapsrådet har tagit fram för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning
22

 har jag tagit hänsyn till följande när jag har genomfört inter-

vjuerna med lastbilsförarna. Muntliga godkännanden har införskaffats via telefon när jag frå-

gade dem om de var intresserade av att delta i studien. Kvinnorna fick information om att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan i intervjun och i studien. Innan fokusgruppintervjuerna 

startade informerade jag om att jag skulle göra en ljudinspelning av samtalet med en diktafon. 

Jag talade om för de personer 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. De tre kvinnor som jag följde i min del-

tagande observation fick läsa mina renskrivna anteckningar över hur jag upplevde deras arbets-

dag. Detta skickades till dem via mail, och de har godkänt hur jag uppfattade deras arbetsdag 

och det samtal vi hade under dagen. Jag har ringt upp kvinnorna för att ställa en kompletterande 

                                                      
22

 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer för humanistisk-vetenskaplig forskning 
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fråga i efterhand och då frågat om de fortfarande vill vara med i studien. Jag sammanställer 

resultatet av undersökningen som fyra kvinnliga idealtyper av lastbilsförare. Här ser jag det som 

svårighet för läsaren att i efterhand kunna identifiera de deltagande personerna. 

Tillförlitlighet 

När man utför en kvalitativ undersökning är begreppen validitet och reliabilitet inte så lätta att 

använda som vid en kvantitativ forskning. Med begreppen validitet och reliabilitet förklaras 

inom kvalitativ forskning hur väl studien är genomförd och hur väl verkligheten har mätts. Fejes 

(2009, s.219) påvisar att det finns andra begrepp som passar bättre för kvalitet inom kvalitativ 

forskning än ordet validitet. Exempel på andra begrepp är rigorösitet, trovärdighet och tillförlit-

lighet. Jag har försökt att säkerställa rigorösiteten, trovärdigheten och tillförlitligheten genom att 

tolka mina resultat på ett så neutralt sätt som möjligt, men eftersom jag är verksam som utbil-

dare inom yrket som jag undersöker så kanske jag har färgats av detta. Jag är på detta sätt med-

veten 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 okritiskt och objek-

tivt förhållningssätt under arbetet med lastbilsförarna och det empiriska arbetet. Kvale (1997, 

s.213) tar upp att validiteten i kvalitativa studier inte är knutet till ett visst stadium i arbetet. 

Reliabilitet i studien innebär att mätnoggrannhet och generaliserbarhet måste finnas. Reliabili-

tet
23

 och validitet
24

 är något som skall finnas med i hela processen, men att reliabilitet inte alltid 

är applicerbar på kvalitativa studier. 

Generalisering 

Staffan Larsson (2009) beskriver i sin text att generaliseringsfrågan i kvalitativa studier är viktig 

att behandla, även då det anses att generalisering inte kan göras i studien. Larsson nämner att det 

finns olika sätt att göra generaliseringar på. Mitt fokus hamnar på det som benämns generali-

sering via kontext. Det är det sätt som används när man studerar likheter mellan kontexter, i 

detta fall rekommenderar Larsson att man använder sig av begreppet ”thick description.” Thick 

discription innebär att man ger en fyllig beskrivning av vad som sker eller sägs.   

 

”Så vitt jag kan se innebär detta att jämförelsen mellan kontexter handlar om kontexter som 

inte bara har en yttre likhet utan även har likheter när det gäller den symboliska nivån - aktö-

rernas sätt att ge innebörd åt fenomenen där de verkar”(Larsson 2010 s.62) 

En begränsning som finns i generalisering via kontextlikhet är att det behövs mycket empi-

riska data. Men, denna form av generalisering ter sig lämpad till studier gjorda som etno-

grafiska fallstudier där du har tillgång tills stora mängder data och till stora kontexter.  

Om någon skulle vilja försöka att göra om min studie med kvinnliga lastbilsförare så skulle 

det som Staffan Larsson kallar för generalisering via kontextlikhet vara det sätt som ligger 

närmast till för att kunna närma sig mitt resultat i studien. 

                                                      

23 Reliabilitet pålitlighet, att testet kan göras om med samma resultat av en annan person 

24 Validitet giltighet, rättsgiltighet rigorösitet, trovärdighet, tillförlitlighet 
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Sammanfattning 

Jag anser mig ha uppnått en hög validitet i min studie då jag har fått fram mycket data från mina 

informanter. Jag väljer även att skriva fram citat från informanterna som i mitt tycke stärker 

validiteten i arbetet.  Denna studie är specifik för detta arbete om kvinnliga lastbilsförare, jag ser 

att en hög reabilitet kan vara svår att uppnå. Det kan vara svårt att göra om studien med ”exakt” 

samma resultat vid ett annat tillfälle. Studien om kvinnliga lastbilsförare gör inte anspråk på att 

vara direkt generaliseringsbar Denna studie är specifik för det aktuella sammanhanget och för 

de deltagande lastbilsförarna.  

Resultat och analys   

I detta avsnitt kommer jag att redovisa mitt resultat genom fyra olika porträtt över kvinnliga 

lastbilsförare. Resultaten som har kommit fram genom deltagande observation, fokusgruppin-

tervjuer och enkäter har jag satt samman till fyra olika personporträtt av kvinnliga lastbilsförare.   

Kvinnorna kommer att presenteras med hjälp av pseudonymer, de har fått påhittade namn uti-

från empirin. Dessa fyra kvinnliga lastbilsförare finns inte fysiskt. De fyra kvinnliga lastbilsfö-

rarna är framvaskade och skapade ur informationen som kommit fram i studien, de bildar fyra 

idealtyper av kvinnliga lastbilsförare som jag väljer att visa fram som fyra olika porträtt. Efter 

redovisningen görs en sammanfattande analys där deras berättelser analyseras med hjälp av 

tidigare redovisad litteratur. 

Porträtt över fyra olika kvinnliga lastbilsförare 

Anna 

Anna är 26 år och ensamstående. Efter grundskolan valde Anna att gå en treårig gymnasial-

transportutbildning till lastbilsförare på fordonsprogrammet. Hon har nu arbetat sju år som last-

bilsförare. Hon började arbeta extra på företaget redan under utbildningen på gymnasiet. Under 

gymnasietiden arbetade hon kvällar och helger med att köra mindre budbilar som hon kunde 

köra med personbilskörkort. Efter avslutad gymnasieutbildning blev hon anställd som lastbilsfö-

rare, med inriktning distributionstransporter. Om sitt val av transportutbildning på fordonspro-

grammet säger hon: 

 ”Jag har ju alltid varit intresserad av bilar, så jag tänkte att jag kanske skulle gilla lastbilar, 

och det gjorde jag”. Och sedan finns det mycket jobb inom detta yrke för den som är framåt.”  

Anna säger sig kunna se att hon kanske har blivit påverkad av att det har funnits folk i hennes 

närhet som kört lastbil. 

 ”Min morfar har kört lastbil hela sitt liv, det kanske har påverkat mig, jag har ju åkt med ho-

nom en hel del”. 
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Yrket 

Hennes arbetstider är måndag till torsdag mellan 04.00 och 16.00. Arbetspasset börjar med att 

hon lastar på det som finns på terminalen som ska med ut på den runda hon ska köra. Under 

arbetspasset kör hon ut olika sorters gods till kunder och hämtar även in gods till terminalen. 

”Jag älskar att köra bil, det är bland det bästa jag vet, en annan fördel med detta yrke tycker 

jag är att jag får se mig om när jag är ute och kör. Jag kommer ofta till nya ställen”.  

Anna har aldrig varit rädd för nya utmaningar och har alltid sett sig själv som både tuff och 

orädd. 

 ”En annan sak som jag tycker är positivt med mitt yrke är den positiva uppmärksamheten jag 

kan få som kvinnlig lastbilsförare. Oj, är det en kvinna som kör lastbilen, det var häftigt”. 

Naturligtvis finns det negativa sidor med yrket som Anna upplever. 

 ”Stressen kan tära på en, ja det kan bli mycket stressat emellanåt. En telefon som jämt ringer, 

det kan tära på mig”.  

Känslan att inte riktigt duga till, att inte bli accepterad är en annan negativ sida som Anna påpe-

kar.  

”Jag känner ibland att jag måste överbevisa för männen att jag klara av detta, att jag som 

kvinna klarar av yrket. Om jag backar till exempel, så känner jag att vi kvinnor har mer press 

på oss att klara av det på en gång än vad männen har, klarar jag de inte på en gång så kan 

det ifrågasättas om jag ska vara lastbilsförare”.  

Att lasta och lossa gods som är tungt, otympligt och svårhanterat kan ibland upplevas som en 

negativ aspekt av yrket, här refererar Anna till sin längd och vikt, hon är liten och lätt. 

 ”Det kan vara besvärligt ibland att lossa stora tunga pallar med gods som är bra mycket 

högre än mig själv. Är de dessutom väldigt tunga kan det bli svårt att hantera godset med 

handtrucken. Ibland kan jag bli hängandes på palltruckens handtag för att det är så tungt. 

Men man lär sig att allting går, du måste komma på knep som kan underlätta för dig när du 

ska hantera godset, man blir en tusenkonstnär”. 

Att det skulle finnas några hinder som skulle stoppa kvinnor från lastbilsföraryrket kan inte 

Anna se. Däremot kan hon se att det kan finnas saker som gör att yrket kan bli mer svårhanter-

ligt för en kvinna jämfört med en man. Det som Anna tar upp är skillnaden i fysisk styrka mel-

lan män och kvinnor, att kvinnor generellt är mindre i kroppsstorlek och har mindre muskel-

massa. 

 ”Eftersom jag är liten och väger lätt så kan jag känna av att yrket är slitigt, lastning och 

lossning av tungt gods, springa omkring med tunga paket in till kunder t.ex. Fast jag tycker 

jobbet är roligt kan jag känna att jag kanske kommer att bli fysiskt utsliten inom detta yrke, 

om du förstår hur jag menar?”. 

Bemötande 

Lastbilsföraryrket kan vara ett yrke med mycket kundkontakt, så som distributionstransporterna 

som Anna utför. Kundkontakt eller personkontakter utgör en stor del av hennes vardag. När hon 

hämtar och lämnar gods måste kunderna signera att de har tagit emot godset hon levererat. Rent 
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generellt tycker Anna att kunderna beter sig på ett bra sätt mot henne, de är oftast snälla och 

trevliga. 

 ”Det finns ju alltid rötägg vet du, eller folk som har dåliga dagar, men det får man inte bry 

sig om, utan jag gör mitt jobb och åker vidare. Däremot har jag varit med om att en kund var 

otrevlig mot mig ett antal gånger, fällde dumma kommentarer om mej och åkeriet. Till slut 

tröttnade jag och bad dem göra det bättre själva om de kunde, det slutade med att vi tappade 

den kunden. Det är lätt att glömma att man är företagets ansikte utåt, men jag tar inte vilken 

skit som helst”. 

Annas intryck av kollegorna i branschen är att alla försöker hjälpa varandra så gott det går, båda 

manliga och kvinnliga kollegor. Om hon står och lastar eller lossar gods hos en kund och det 

kommer en manlig kollega som ser att hon sliter med godset, så kommer ganska ofta frågan, vill 

du ha hjälp? De manliga lastbilsförarna hjälper gärna till, antingen frågar de om man behöver 

hjälp, eller så frågar hon dem om hjälp. Anna har bara stött på någon enstaka manlig kollega 

som inte hjälpt till.  

 

”Men visst har jag fått höra att klarar du inte av det där själv, så ska du inte hålla på med 

detta!”.  

Anna uppger att eftersom det är så få kvinnliga kollegor som hon stöter på ute, så känns det mer 

naturligt att kvinnliga kollegor hjälper varandra om det skulle behövas. Bemötandet från arbets-

ledningen är enligt Anna ganska dåligt, hon känner att de gör skillnad på män och kvinnor. Hon 

känner att det är ett gammalmodigt beteende och synsätt på kön från deras sida, tjejer klarar inte 

av alla arbetsuppgifter enligt arbetsledningen. 

 

 ”Det som kan reta mig är att de använder sitt gammalmodiga synsätt på tjejers kompetens till 

att vara en omtänksamhet mot mig. Jag ska inte behöva utföra vissa transportuppdrag, för de 

är ju så tunga!”. 

Kompetens 

Att personerna som ska arbeta inom detta yrke har de rätta behörigheterna anser Anna vara en 

av de viktigaste kunskaperna och kompetenserna för att klara av yrket, du måste vara anställ-

ningsbar. Lastbilsföraren som vill utföra distributionstransporter bör ha truck eller hjullastarkort 

för att kunna lasta sitt eget fordon. Att kunna köra farligt gods ser hon som en självklarhet, du 

måste ha certifikat för att utföra ADR transporter. Att ha körkortsbehörighet för släp ser hon 

som en självklarhet i denna del av Sverige. 

 

 ”Härnere i södra Sverige måste du ha släpkort, annars får du inga jobb, det finns inga bilar i 

vår region som går utan släp”.  

Framtiden 

Om 5 år så tror Anna att hon fortfarande finns kvar inom yrket, men att hon kanske har bytt 

körning eller åkeri. 

 ”Jag skulle gärna pröva på att ha lite längre körningar, kanske ligga ute några dagar. Eller 

ha en sådan körning att jag kör till en annan ort lite längre bort och byter ekipage där och se-

dan kör hem”.  
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Tanken finns att i framtiden kunna starta ett eget åkeri, men det är mycket som skall stämma in 

om det ska bli en realitet. 

 ”Jag skulle vilja pröva på att ha en egen bil, ett eget åkeri, men jag känner att jag har för lite 

erfarenhet för det nu. Kanske om en fem-tio år sådär, om jag kan få en bra körning till bilen 

och om det passar med min livssituation”  

På frågan om hon kan ha kvar sitt yrke om hon skaffar barn så svara hon att det ser hon inga 

problem med alls, men då kanske hon inte kan ha körningar som är längre, där man ligger ute. 

 ”Jag ser inga problem med att ha barn och köra lastbil. Livspartnern och jag får komma på 

ett system som funkar för oss båda med hämtningar och lämningar på dagis. Däremot under 

sista tiden av graviditeten kanske jag inte kan ha den körningen har jag har idag, den sliter 

hårt på kroppen”. 

Lena 

Lena är 30 år och är sambo med en kille som också kör lastbil. Sambon ligger ute i veckorna 

med sin lastbil. Han åker hemifrån måndag morgon och kommer hem under fredagen. Tillsam-

mans har de en son på 4 år. Lena har gått på barn och fritidsprogrammet på gymnasiet och efter 

det provat på att arbeta på dagis och som städare. Lena har nu arbetat fem år som lastbilsförare. 

Under tiden som städare började Lena fundera på vad hon ville göra. Hon kom fram till att hon 

ville göra något annorlunda, något som inte förväntades av henne. Hon fick möjlighet att gå en 

vuxenutbildning till lastbilsförare genom arbetsförmedlingen. Möjligheten till att utbilda sig till 

lastbilsförare kom sig genom att arbetsförmedlingen startade en satsning på att få kvinnor att ta 

sig in i mansdominerade yrken, då valde hon att satsa på lastbilsförare. 

 

 ”Jag kände att jag var färdig med städandet, och ville göra något helt annat. Jag tyckte att 

lastbilsförare verkade vara ett roligt yrke, men jag har ingen i släkten eller bekantskapskret-

sen som kör lastbil, så vart jag har fått det ifrån vet jag inte”. 

Yrket 

Lena kör en kretsbil, det är en bil som har fasta hämtningar och lämningar inom ett begränsat 

område under arbetspasset. Lenas körning sker mestadel på en och samma ort varje dag, från 

terminalen till orten hon ska lämna godset på är det 8 mil. Hennes arbetspass är mellan 06.00-

17.00, förutom torsdagar då hon är ledig. Lastbilen och släpet är lastat när hon kommer till ar-

betsplatsen, det sker under natten. Det som återstår för henne är att lasta på småkartonger som 

ska med till orten hon ska till. 

 

 ”Att bilen och släpet är lastat när jag kommer kan ju ses som en fördel av vissa, men jag ser 

det som en nackdel. Jag vet ju inte vad jag har med mig på bilen och släpet, hur det är lastat 

och om det står lastat i den ordningen som jag kommer fram till kunderna, eller om det är rätt 

saker som är med”.  

Det som Lena upplever som positivt med yrket är att hon får jobba med kroppen, och att man 

träffar mycket människor under dagen. 
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”Jag tycker om att arbeta med kroppen, ett stillasittande jobb är inget för mig, sedan upplever 

jag mig själv som en social person som gillar att prata med folk, och jag träffar mycket folk 

varje dag”  

 Det som Lena skulle vilja kategorisera som negativt med yrket är stressen och att det är tungt 

och slitigt. Att hela tiden arbeta under tidspress är något som kan kännas jobbigt. Att hela tiden 

känna att jag är sent ute, jag skulle varit på nästa ställe redan nu. 

 

 ”Jag har allt mellan 50-100 stopp med lastbilen per arbetspass, om jag ska räkna in hämt-

ningar och lämningar av gods ihop med alla stopp jag måste göra i korsningar och gathörn 

på orten där jag kör. Det krävs inte så mycket för att jag ska bli försenad. Den förlorade tiden 

kan jag aldrig köra in under dagen. Detta gör att jag känner mig stressad hela tiden”. 

 Det fysiska momentet som Lena säger sliter på kroppen är allt klättrande upp på flaket och 

hoppande ner till marken. Den lastbilen hon kör har ingen bakgavellyft utan lastning och loss-

ning av gods sker via sidan på skåpet på lastbilen. Även momenten med att flytta runt pallar 

med gods på bilen eller släpet för att underlätt vid godshantering kan vara tungt, men det tyngsta 

är att dra pallar med gods på marken in till kunderna. 

 

 ”En del av mina kompisar undrar hur jag kan vara trött efter ett arbetspass, jag kör ju bara 

lastbil? Men jag är mer tid utanför hytten och hanterar gods än i hytten och kör lastbilen un-

der en arbetsdag”.  

Förutfattade meningar om kvinnliga lastbilsförare är något som Lena kan känna som negativt 

med yrket. Den förutfattade meningen att kvinnor inte passar för detta yrke, bara skrattar åt. Den 

förutfattade meningen om kvinnliga lastbilsförares sexualitet kan däremot kännas jobbig. 

 

”Du vet väl att alla kvinnliga lastbilsförare är lesbiska, liksom att kvinnliga hockeyspelare är 

lesbiska? Jag blev ju lesbisk när jag valde det här yrket, det följde ju liksom med yrkesvalet. 

Att man ska behöva försvara sin heterosexuella läggning kan vara påfrestande, för enligt de 

förutfattade meningarna så är det bara okvinnliga kvinnor som kör lastbil, och en okvinnlig 

kvinna är lesbisk”. 

Bemötande 

Bemötandet från kunderna som Lena möter under arbetspassen är oftast väldigt bra. De är posi-

tiva över att det kommer en kvinna och lämnar gods. Som kvinnlig lastbilsförare sticker man ut 

från mängden. Lena kör till samma ort hela tiden, så blir det ett kompisförhållande med många 

av kunderna, eftersom hon träffar dem varje dag. De manliga kollegorna som Lena träffar på är 

oftast trevliga och hjälpsamma, hon blir positivt bemött. Hon upplever att de manliga kollegorna 

ofta vill hjälpa till, de tar gärna kontakt med henne när de lastar eller lossar gods på samma 

ställe. Men hon kan känna att hon inte alltid vill ha den hjälpen som erbjuds henne, hon kan 

klara sina arbetsuppgifter själv. 

 

”Jag kan lasta eller lossa mitt gods själv, jag behöver inte hjälp, och skulle jag behöva hjälp 

så ber jag själv om det. Fast ibland kan jag tröttna på att bli erbjuden hjälp, så då kan jag 

känna att visst du får hjälpa mig om du vill. Jag behöver inte din hjälp, men vill du slita och 

dra i mitt gods åt mig, så ok då slipper ju jag.  
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Relationen till kvinnliga kollegor upplever Lena som mer komplicerad, de få kvinnliga kollegor 

som hon har träffat på har givit ett intryck av att de sett Lena som en rival, istället för en kol-

lega. Man skulle kunna tro att kvinnliga kollegor skulle stötta varandra eftersom de inte är så 

många, men det har hon inte märkt av. 

 

”Jag har varit med om att komma in i fikarum på företag där det har funnits en annan kvinn-

lig lastbilsförare samtidigt, jag har då känt av att stämningen ändras i fikarummet eftersom 

den andra kvinnan inte får all uppmärksamhet längre. Man känner att den andra kvinnan inte 

uppskattar att jag tar uppmärksamhet ifrån henne. Jag har även vart med om kvinnliga kolle-

gor som har varit rent otrevliga och dumma mot mig när jag frågat om något. Man har fått ett 

snäsigt svar, det får väl du ta reda på själv, det har jag fått göra”. 

 Arbetsledningen på det åkeri Lena arbetar på gör ingen skillnad på män och kvinnor. Alla får 

utföra samma transportuppdrag inom åkeriet, där görs ingen skillnad mellan könen. Det är en 

bra stämning mellan arbetsledning och lastbilsförarna. 

 

”Jag vill bli behandlad som vilken kille som helst, och det gör arbetsledningen. Jag blir inte 

särbehandlad på något sätt”. 

Kompetens 

Lena kan inte se att det finns skillnad i kompetens mellan kvinnliga och manliga lastbilsförare 

som utför samma arbetsuppgifter, däremot kan det finnas skillnader i hur man utför arbetsupp-

gifterna. Skillnaden häri beror på den fysiska styrkan. Eftersom Lena inte har samma muskel-

styrka som sina manliga kollegor får hon hitta på egna lösningar när det gäller att hantera god-

set. 

”Det gäller att hitta på egna sätt och lösningar på problemen som uppstår, man lär sig att all-

ting går”.  

Social kompetens tycker Lena är en viktig kunskap att ha med sig, med tanke på all kundkontakt 

hon har under ett arbetspass. Det gäller att tänka på hur man uppträder och beter sig när man 

träffar kunder. 

 ”Vi är företagets ansikte utåt, företaget bedöms efter hur vi lastbilsförare uppträder mot kun-

den”.  

Den enskilt viktigast kompetensen en lastbilsförare kan ha enligt Lena är att var lämpad för 

yrket, du förstår vad yrket innebär och vad som förväntas av dig. 

”Bara för att du har ett lastbilskörkort och de rätta behörigheterna betyder inte det att du är 

en lämplig lastbilsförare”. 

Framtiden 

Om fem år tror Lena att hon har bytt yrke, hon skulle vilja pröva på att köra buss. Med tanke på 

att hon anser sig vara en glad, positiv och social person skulle bussförare vara roligt att pröva 

på. Skulle hon inte få chansen till att köra buss, så tror hon att hon finns kvar på samma åkeri 

som idag, eftersom hon trivs på sin arbetsplats med kollegor och arbetsledning. Lena ser sig 

själv som ett exempel på att det går att kombinera lastbilsföraryrket med att vara småbarnsföräl-

der. Man får försöka pussla ihop vardagen så att det fungerar. 
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 ”Jag har tur att jag kan lämna grabben på dagis klockan 06.00 när dom öppnar, egentligen 

börjar ju jag 06.00, men det är bara några hundra meter mellan dagis och åkeriet, så det går 

bra för arbetsledningen. Jag är ju tillbaks runt 17.00 oftast, så jag kan hämta honom innan 

dagis stänger vid 18.00”. 

En anledning till att hon trivs så bra på företaget är att hon har kunnat ta med sig sin son i hytten 

de få gånger som han varit lite sjuk, eller då dagis varit stängt. Men det skulle vara skönt att 

kunna få gå hem lite tidigare på dagen, så att sonen inte får så långa dagar på dagis. Arbetsled-

ningen försöker ordna till så att hon kan få en kortare runda att köra om dagarna. Lena är ledig 

på torsdagarna och säger att det är den dagen som hon kan ägna sig helt och hållet åt sonen, den 

dagen kan de båda få sova till lite på morgonen. 

 

Sara 

Sara är 42 år och ensamstående och har en dotter på tre år. Sara har kört lastbil i tio år. Hon är 

uppväxt i en familj vars liv till stor del har präglats av lastbilsföraryrket. Pappa hade eget åkeri 

under Saras uppväxt, idag är det åkeriet sålt men pappa kör fortfarande lastbil. Hennes två brö-

der kör lastbil, den ena brodern kör gruslastbil och den andre kör tunga specialtransporter med 

följebil. 

”Jag föddes in i yrket kan man väl säga, fast det tog ett tag för mig att komma dit bakom rat-

ten. Jag började inte köra förrän jag var 32 år”.  

Sara började arbeta på en fabrik efter gymnasiet, men hade tankar och funderingar på om hon 

skulle pröva på att bli lastbilsförare i många år innan hon tog steget mot lastbilsförare. 

 

”Du vet, det hade legat och gnagt länge i bakhuvudet innan jag tog steget. Jag är ju uppväxt 

med detta, så det var ju inte främmande för mig på något sätt”. 

 Det som avgjorde att hon tog steget mot att börja köra lastbil var att en av kollegorna till hennes 

pappa sökte lastbilsförare, och frågade henne om hon var intresserad. Sara påpekade då att hon 

inte hade de rätta körkorten eller behörigheterna för att kunna börja hos honom.  

Han talade då om att om hon tog körkort och truckkort så fick hon jobbet. Sara anmälde sig till 

en trafikskola och tog körkort och truckkort, och bekostade hela utbildningen själv. Hon hade 

fördelen att kunna övningsköra med lastbil och släp med både sin pappa och sina bröder. Efter 

avslutad utbildning på trafikskolan så började hon köra lastbil. 

Yrket 

När Sara började köra lastbil låg hon ute i veckorna och körde, hon åkte iväg söndag eftermid-

dag och kom hem torsdag kväll. Hon hade körningar över nästan hela Sverige. Hon har även 

prövar på att köra på utlandet, hon körde på Tyskland och Holland. Utlandskörningen gav hon 

upp när hon blev gravid. Hon fick anställning på ett åkeri på orten där hon bor och där hon även 

är uppväxt. Idag arbetar hon mellan 07.00-16.00, åkeriet hon arbetar på utför distributionstrans-

porter. Hon hämtar bilen och släpet på morgonen på åkeriet, då är det lastat och klart, hon behö-

ver bara lasta på småpaket som ska med. Samtidigt gör hon en snabbkoll över godset som finns 

på flaket för att bilda sig en uppfattning om vad som finns med. Lastbilen och släpet är nämli-

gen lastat på en annan ort och körs till hennes stad under natten. Det som Sara uppskattar mest 

med lastbilsföraryrket är friheten, du gör det du ska och sköter dig själv. 
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”Det är ett fritt yrke, när jag körde långa sträckor eller på utlandet så sköter man sig själv. 

Du gör det du ska, ingen bestämmer och styr över dig. Och sedan har jag alltid tyckt om att se 

mig om, och det fick jag ju verkligen göra då. Jag kan ju jämföra med hur låst och instängd 

jag kände mig på fabriksgolvet, stå inne och titta ut”.  

Att lastbilarna idag har övervakningssystem som håller koll på vart lastbilen är, är inget som 

Sara ser som något negativt, hon ser det som något positivt istället. 

”Jag har aldrig känt att storebror ser dig som ett hot, det finns kollegor som inte gillar att 

vara övervakade via GPS ‘en hela tiden, de vänder det till att arbetsledningen inte litar på 

dem. Visst det finns övervakning med GPS och via handdatorn där vi scannar in leverans av 

gods, men jag ser det som en säkerhet istället, de vet vart jag är om det skulle hända mig eller 

bilen något”.  

Det som Sara skulle klassa som negativt med yrket är stressen, hon upplever att stressen är 

mycket högre nu när hon kör distribution än när hon körde på utlandet eller långresorna inom 

Sverige. Stressen kombinerat med alla tunga förflyttningar av gods under arbetsdagen gör att 

hon känner sig jagad mer eller mindre hela tiden. 

”Det som gör att jag känner mig stressad är att det händer saker som jag inte rår över, trafik-

situationer som köer, gods som inte är klart när jag kommer och ska hämta det, detta gör att 

jag känner att jag ligger efter hela tiden”. 

 En annan sak som Sara kan uppleva som negativt med yrket är trafikförståelsen från medtrafi-

kanter, och då menar hon personbilsförare. Hon har uppfattningen att många personbilsförare 

inte förstår att en lastbil med släp på 24 meter tar större plats i rondeller och gatukorsningar. 

”Jag kan bli så trött ibland på personbilarna som tror att mitt ekipage går att hantera som en 

personbil. De förstår inte att jag måste hålla ut i gatukorsningar och rondeller. De tutar och 

tycker att jag tar deras plats, håller jag inte ut så tar jag mig inte runt, då kanske jag trycker 

till deras bil i sidan istället”.  

Sara kan inte se några hinder för kvinnor som vill köra lastbil, däremot har hon upplevt något 

som hon kallar en försvårande omständighet för kvinnor. Toaletter och duschmöjligheter för 

kvinnorna behöver förbättras, det är inte alltid det finns duschar och toaletter för kvinnor när du 

kommer till en rastplats eller en uppställningsplats för natten. 

”Ibland måste man duscha, fast det kan ta emot att gå iväg till en gemensam duschanläggning 

om du är ensam tjej på rastplatsen. Det har hänt att manliga lastbilsförare har tagit mig för 

en prostituerad, fast de har sett mig komma in på parkeringen med lastbilen. Detta har då va-

rit i Tyskland eller Holland. Sara har även varit med om att bli utsatt för sexuella trakasserier 

i Sverige. ”En gång när jag var och lastade kom det fram en manlig lastbilsförare och und-

rade om vi två inte skulle gå undan någonstans och ha lite aktivitet för oss”. 

Sara berättar att i början blev hon så paff när hon fick höra sådana här uttalanden att hon inte 

visste hur hon skulle agera. Men, med tiden så har hon lärt sig att svara emot, att avväpna män-

nen verbalt. 

Bemötande 

Sara berättar att bemötandet från kunder kan delas upp i två kategorier. I Sverige är bemötandet 

från kunder bra, hon är uppskattad när hon kommer. Givetvis finns det kunder som har en 
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mindre bra dag, men generellt sätt blir hon positivt bemött. När hon körde på utlandet var det ett 

annat bemötande från kunderna, hon blev bemött med förvåning, kommer det en kvinna i lastbi-

len och ska leverera gods. Det hörde inte till vanligheten att de såg kvinnliga lastbilsförare. 

Manliga lastbilsförare bemöter henne på ett bra sätt tycker hon, i de flesta fall ses hon som en 

jämbördig kollega. Men hon har även råkat ut för manliga kollegor som inte varit trevliga mot 

henne, som har ifrågasatt hennes rätt att köra lastbil. De som anser att kvinnor inte duger till 

detta yrke. 

 ”En manlig kollega sa till mig att kan du inte fixa det där själv, ska du inte hålla på med 

detta. Idioter finns överallt, men som tur är så är de inte många, jag tror att de ser mig som ett 

hot eftersom jag som kvinna klarar av detta manliga yrke”.  

Hon upplever de manliga kollegorna som hjälpsamma, ibland för hjälpsamma. Hon uppger att 

hon gärna tar emot hjälp om hon behöver det, inte annars. Behöver hon ha hjälp så frågar hon 

om det. Sara kan ibland känna att de manliga kollegorna frågar henne om hon behöver hjälp 

som ett sätt att närma sig henne. De är nyfikna på vem hon är, det är ett sätt att knyta kontakt. 

De vill gärna komma fram och prata. Det är inte många kvinnliga kollegor som Sara har träffat, 

men generellt sätt så har Sara uppfattningen av att kvinnliga lastbilsförare hjälper varandra om 

det skulle behövas. Men, hon har även känt av att det kan finnas en viss rivalitet kvinnor emel-

lan. 

 ”Jag har en känsla av att vissa kvinnor i vår bransch inte uppskattar konkurrens från andra 

kvinnor, då blir man ju inte unik längre eller?”.  

Bemötandet från arbetsledningen har Sara bara gott att säga om, och det gäller alla tre arbets-

ledningar hon har haft sedan hon började köra lastbil.  

”De har aldrig gjorts någon skillnad på mig och mina manliga kollegor.” 

Kompetens  

Den kompetens som Sara anser vara viktigast för en lastbilsförare är att kunna framföra fordonet 

på ett säkert sätt i olika trafiksituationer, att kunna tänka steget längre än vad en personbilsförare 

behöver göra. Med tanke på ekipagets längd och vikt, hennes bil och släp mäter 24 meter och 

kan ha en totalvikt på upp till 60 ton, så krävs det en viss planering vid framförandet av fordo-

net. Det tar tid att rulla igång ett fullastat ekipage, och det tar tid att bromsa in det till korsning-

ar. Hon vill försöka få till en så mjuk körning som möjligt, utan onödigt mycket start och stopp 

som tar tid och ökar bränsleförbrukningen. Ekipaget stjäl även plats på vägen i korsningar och 

rondeller, det gäller att planera så att hon inte klämmer fast något annat fordon mot räcket. Sara 

anser att stresstålighet är en bra egenskap att ha med sig, du får inte stressa upp dig i olika tra-

fiksituationer. 

”Man måste lära sig att inte bli stressad, det får ta den tid det tar, även om du ligger efter 

tidsmässigt, du kan inte köra in förlorad tid”.  

Generellt sätt inom branschen är kvinnor mer försiktiga vid lastning och lossning av gods, det 

gäller även vid framförandet av fordonet. Sara säger sig ha förstått att detta inte alltid uppskatt-

tas, hon har inte råkat ut för detta själv, men har stött på kvinnliga kollegor som tagit upp detta. 

Sara tror att anledningen till att kvinnornas mer försiktiga inställning inte alltid uppskattas är att 

det kanske tar lite längre tid för dem vid lastning eller lossning av gods. Här är det då den fy-
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siska kroppsstorleken och muskelstyrkan som är avgörande, det kan ta lite längre tid för en 

kvinna. 

”På mitt åkeri premieras vi om vi håller nere bränsleförbrukningen, ju mer ekonomiskt vi kan 

köra ju mer lön får vi. Bränsleförbrukningen är kopplad till ett bonussystem, om du gasar hårt 

och stressar i din körning, så får du automatiskt ingen bonus, jag förlorar i lön om jag försö-

ker jaga in förlorad tid”. 

Framtiden 

Om fem år tror Sara att hon gör något annat, vad vet hon inte. Hon skulle vilja pröva på något 

annat, men hon har inga planer just nu för vad det skulle kunna vara. Hon tycker om sitt jobb, så 

hon har ingen panik med att byta arbete. Det är bara en tankeprocess som har startat hos henne. 

Det har gått att vara ensamstående småbarnsförälder och köra lastbil samtidigt, mycket bero-

ende på att hon har haft ett kontaktnät runt sig som ställt upp om det skulle behövas. De har 

kunnat hämta på dagis om hon har varit sen hem någon gång. De har även kunnat ta hand om 

dottern om hon varit sjuk, så att Sara har kunnat jobba. 

Åsa 

Åsa är 57 år och gift och har två vuxna barn, hennes man arbetar också som lastbilsförare. Hon 

har alltid tyckt om att köra bil. Efter att hon hade tagit personbilskörkort gick hon med i kvinn-

liga bilkårister som är en del av försvarsmakten. Bilkåristerna rekryterar och utbildar fordonsfö-

rare till båda civila och militära uppdrag. Genom bilkåristerna tog hon lastbilskörkort, släpkör-

kort och truckkort. Åsa har arbetat som lastbilsförare i två omgångar, första gången på 1970 

talet i två år, och nu är hon återigen lastbilsförare sedan fem år tillbaka. Dessemellan har hon 

varit föräldraledig och kört truck på ett lager. Sara upplevde att motståndet mot kvinnliga last-

bilsförare var ganska stort och intensivt på 1970 talet, både från den privata omgivningen och 

från branschen. 

”När jag blev gravid och vi skulle ha barn, så fick jag ge upp yrket. Det fanns inte att min 

man skulle sluta köra lastbil, så gjorde man inte då, kvinnan skulle vara hemma och ta hand 

om barnen”.  

När lagret som hon arbetade på skulle läggas ner, så såg hon chansen till att kunna börja köra 

lastbil igen. Åsa säger att hon alltid har tyckt om bilar och stora maskiner, och helst lastbilar och 

ljudet från lastbilsmotorerna. 

Yrket 

Åsa kör distributionstransporter, och har arbetstid mellan 05.30 och 15.30. Bilen och släpet 

lastas under natten, men är det inte klart så får hon hjälpa till med det när hon kommer. Första 

leveransen av gods ska vara levererat innan 07.00. Detta gods levereras ut till tre olika ställen på 

den ort där hon utgår ifrån. Hon kör sedan tillbaka till terminalen och lastar upp bil och släp 

med nytt gods som ska levereras ut till lite mindre orter. Under dagen när hon lämnar ut gods på 

de mindre orterna tar hon även med sig gods in tillbaka till terminalen. Det som Åsa uppskattar 

mest med yrket är friheten. Med detta menar Åsa att hon till stor del sköter sig själv, och lägger 

upp körningen på det sätt som passar bäst för dagen. 
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”Helt fritt är det ju inte, men jag kan styra i stort sätt själv hur jag lägger upp min körning. 

Det är bara fasta kunder som har slot - tider som jag behöver passa”.  

Med slot-tid menas det tidsfönster som speditören har på sig att lasta eller lossa gods på en fa-

brik, eller hos en kund. Till det negativa med yrket, förutom att det är tungt, stressigt och slitigt 

räknar Åsa upp polisens behandling av lastbilsförarna 

 

 ”Den extrema orättvisa jakten på framförallt svenska seriösa chaufförer, denna behandling 

gäller båda könen av chaufförer. Polisen bötfäller en för petitesser, de silar mygg och släpper 

igenom elefanter. Utländska chaufförer kan slippa igenom polisens nät. Vad jag vet så finns 

det inget effektivt sätt att kräva in böter från utländska chaufförer”.  

Att känna sig övervakad via GPS är en annan sak som Åsa säger ger en negativ känsla. Hon 

förstår meningen med GPS och att det kan vara en trygghet för både henne själv och för åkeriet 

att veta vart hon är. Frihetskänslan som hon säger sig uppleva med yrket kan ibland försvinna 

och ersättas av en känsla av övervakning, de litar inte på mig, de måste kolla mig och vad jag 

gör. Åsa kan inte se att det skulle finnas några hinder för kvinnor som vill arbeta som lastbilsfö-

rare, men en försvårande omständighet kan vara att det ibland finns en negativ inställning till 

kvinnliga lastbilsförare. 

 

”Jag har blivit nekad arbete inom branschen, för att åkeriägaren inte tyckte att jag skulle 

klara av arbetet. Du har för lite muskler fick jag höra, kvinnor orkar inte med detta”.   

Bemötande 

Åsa har en kluven inställning till bemötande. Hon kan jämföra två tidsåldrar med varandra, och 

på så sett se stora skillnader, men även likheter. Bemötandet från de kunder hon levererade gods 

till på 1970 talet kan kännetecknas med en stor förvåning från kundernas sida. ”Va, kommer det 

en kvinna och kör lastbil? Det kunde de inte tro! Bemötandet från kunderna idag är överlag bra, 

kunderna är glada och hjälpsamma. Fast hon kan fortfarande märka av att vissa reagerar med en 

viss förvåning över att en kvinna kommer med bil och släp. Åsa säger att en sak som kan reta 

henne är när manliga kunder insisterar på att de ska hjälpa till med lastning eller lossning. Hon 

förstår att de bara vill vara hjälpsamma, men att hon kan känna att jag kan själv, det här är mitt 

yrke, jag gör det här varje dag. Relationen till manliga kollegor betecknar hon som bra, det finns 

båda sorter av manliga kollegor. De som behandlar henne som en jämlike i branschen, och de 

som ifrågasätter hennes existens inom yrket. De som är ifrågasättande är i minoritet. 

”Dinosaurierna som tycker att kvinnor inte hör hemma i det här yrket, har nog snart dött ut 

hoppas jag. Fast det finns ett fåtal yngre manliga kollegor som har samma tråkiga inställning, 

varför förstår jag inte”.  

Åsa säger att hon undviker att be kollegor om hjälp, jag behöver inte hjälp, jag klarar mig själv. 

Männen är annars snälla och vänliga och erbjuder sin hjälp till henne, men de som har lärt känna 

henne vet att hon klarar sig själv. 

”Jag undrar ibland om inte en del män är rädda för att förlora i status, nu när det kommer in 

kvinnor i yrket, det är inte manligt längre att köra lastbil”.  

Bemötandet när det gäller kvinnliga kollegor, kan hon se på två sätt. När hon körde på 1970 

talet, så mötte hon inga andra kvinnliga kollegor. Hon hörde talas om att det fanns kvinnliga 

lastbilsförare, men var ensam i det område hon körde i. Idag finns det kvinnliga kollegor, de 
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håller ihop och hjälper varandra med tips och trix, när det behövs. De är trevliga och hjälp-

samma. Arbetsledningens bemötande är hon däremot mer tveksam till, hon känner att det finns 

en viss misstro mot henne, vad den grundar sig i vet hon inte. Åsa tror att det kan bero på att det 

finns en förutfattad mening hos vissa inom branschen mot kvinnliga lastbilsförare. 

 ”Jag får ofta höra att kvinnor tänker längre än näsan räcker när det gäller att köra lastbil, vi 

förbrukar inte lika mycket diesel, och vi är rädda om godset och om lastbilen. Detta tycker 

man ju skulle vara en fjäder i hatten för oss, men är det detta som gör att det finns en misstro 

mot kvinnorna i branschen, att vi är försiktigare än männen?  

Hon säger att delar av arbetsledningen har bytts ut, och att hon känner att misstron mot henne 

minskar. 

Kompetens 

En viktig kompetens som en lastbilsförare bör ha är enligt Åsa stresstålighet. Att köra distribut-

ion är ett stressigt yrkesval, där du hela tiden lever under tidspress. Den kompetens som hon 

anser vara absolut viktigast är att du kan yrkets olika moment. Du kan framföra fordonet på ett 

säkert sätt, du kan hantera godset så att det inte skadas, du kan det sociala spelet med kunder 

och leverantörer. Du är en ansvarstagande person som förstår din yrkesroll. Hon ser det som att 

det är många personer i samhället som är beroende av att det hon levererar kommer fram i rätt 

tid och på rätt plats. Åsa kan inte se att det finns några skillnader i kompetens mellan könen när 

det gäller att utföra vissa uppdrag. Om en man och en kvinna har arbetat lika länge med samma 

arbetsuppgift, borde det inte finnas någon kompetensskillnad. Det som skiljer är kroppsstorlek 

och muskelmassan, som ibland kan ge männen vissa fördelar. 

Framtiden 

 Åsa tror att hon kommer hålla på med yrket om fem år. Om hennes kropp håller, så kör hon 

fortfarande lastbil 

 ”Jag älskar mitt yrke, trots den enorma pressen och stressen. När jag är färdiglastad och 

klar och kör ut genom grindarna, då sänker sig lugnet. Äntligen är jag på väg, då känner jag 

lycka. Jag älskar mitt jobb, jag älskar att köra lastbil”. 

Analys 

I analysavsnittet nedan kommer jag att analysera det datamaterial som jag har sållat fram ur min 

empiri, som sedan ledde fram till personporträtten av de kvinnliga lastbilsförarna. Jag kommer 

att ge en sammanfattning om vägen in i yrket och en sammanfattning om kvinnornas upplevel-

ser av yrket. Jag vill även delge en beskrivning om vad jag ser som gemensamma nämnare som 

förenar de kvinnliga lastbilsförarna i min undersökning. 

Yrket lastbilsförare 

Vägen in i yrket 

Många av de kvinnliga lastbilsförarna i undersökningen säger sig härröra från arbetarklass, de 

kommer från en arbetarkontext. Sambandet mellan social bakgrund och yrkesval påvisas även 

av Nehls (1999). I en tidigare undersökning som jag har gjort med elever på den gymnasiala 

transportutbildningen där jag är verksam påvisar samma tendenser. Kopplingen mellan att växa 
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upp i arbetarklass och att välja lastbilsföraryrket är i det närmaste total. I studien Framtidens 

lastbilschaufförer (2005) från Trum kan man utläsa följande slutsats om ungdomar som går i 

årskurs nio. Deras intresse för att arbeta som lastbilsförare i framtiden visar ett samband mellan 

föräldrars utbildningsnivå och om de har haft någon kontakt innan med yrket lastbilsförare. 

Fascinationen för lastbilar och yrket är något som är genomgående för kvinnorna i denna under-

sökning. 

Erfarenhet kopplat till branschen 

Lastbilsföraryrket har för några varit en barndomsdröm, något som de strävat mot länge. Intres-

set för lastbilar eller intresset för att köra lastbil härrör sig i många fall ifrån att lastbilskulturen 

har funnits i deras närhet. En majoritet av de kvinnliga lastbilsförarna har någon form av erfa-

renhet till branschen. Anhörigpåverkan är uppenbar när jag analyserar svaren. Att ha en far eller 

att ha bröder som kör, eller har kört lastbil under uppväxttiden är ett vanligt svar på frågan om 

intresset för yrket. Släktingar eller vänner och bekanta som kört eller kör lastbil är det näst van-

ligaste orsaken till anhörigpåverkan. Att växa upp med lastbilsföraryrket eller att ha en nära 

relation till yrket ger en insikt i yrkets olika moment och krav. De kvinnor som har vuxit upp 

med lastbilsföraryrket har en förståelse för praxisgemenskapen. De har en grundläggande erfa-

renhet med sig in i yrket om hur kulturen ser ut och de har en viss del av yrkesspråket med sig. 

Kvinnorna har det sociala kapitalet med sig in i yrket, de har en förståelse för lastbilsföraryrket. 

Att under uppväxtåren få åka med i en lastbil är något som Nehls (1999) beskriver som en van-

lig inkörsport till lastbilsföraryrket. Att som liten åka med som ”matsäck” är att åka med i last-

bilen som hjälpreda. Matsäcken hjälper t.ex. till med lastning och lossning av gods, öppna och 

stänga lämmar på bilen.  

Roligt att köra bil 

Att det är roligt att köra bil och att de tycker om bilar anges som ett av skälen av kvinnorna till 

yrkesvalet de gjort. Att framföra ett fordon på vägen, att känna frihetskänslan att kunna ta sig dit 

man själv vill. Bilen är kopplad till känslan att kunna göra som man själv vill. Eleverna på 

transportutbildningen som deltagit i undersökningen Framtidens lastbilschaufförer (2005) anger 

att ett av skälen till att de sökte transportutbildningen är att det är roligt att köra bil. De kvinn-

liga lastbilsförare som figurerar i (Johansson 1997, Månsson 2010) anger att en anledning till att 

de blev lastbilsförare är att det är roligt att köra bil. 

Att få framföra ett tungt fordon 

Möjligheten till att framföra ett tungt och stort fordon som lastbil med släp, eller en stor maskin 

är en anledning till att vissa av kvinnorna sökt sig till yrket lastbilsförare. Att känna känslan av 

att man klarar av att hantera och manövrera ett stort och tungt fordon är ett återkommande svar 

från kvinnorna. I undersökningen Lastbilsförarkulturer (2008) framkommer det att lastbilsfö-

rare i högre grad väljer yrket till följd av specifika sociala sammanhang som t.ex. kan vara en 

uppväxt i lantbrukarmiljö eller att man kommer från arbetarklass. En anledning till yrkesvalet 

kan vara att personens uppväxtmiljö kännetecknas av närvaron av maskiner, vilket kan introdu-

cera de blivande förarna i yrket. Nehls (1999) ser kopplingar till intresset för yrket och en upp-

växt i miljöer eller samhällen där det finns tillgång till maskiner eller lastbilar. Att det är roligt 

att köra bil kan vara nära ihopkopplad med känslan av att kunna framföra ett tungt fordon.  
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Att få uppmärksamhet 

Möjligheten till att få uppmärksamhet kan vara en koppling till lastbilsföraryrket genom att som 

kvinna framföra ett stort och tungt fordon. Just känslan av att få uppmärksamhet nämner några 

kvinnor i min studie. Denna känsla av uppmärksamhet tolkar jag som att den beror på att kvin-

norna inte är så många inom yrket i dagsläget. En av kvinnorna uttrycker att hon har fått höra, 

gud vad tufft, det sitter en kvinna bakom ratten. Det är något som gemene man inte förväntar 

sig. Men, det finns även de kvinnor som nämner att de inte vill ha in fler kvinnliga kollegor i 

yrket. Vad som är intressant med dessa kvinnors uttalande är att det stämmer överrens med det 

som Johansson (1997) kommit fram till i sin studie, och det stämmer också överrens på uttalan-

den som Nehls (1999, 2003) får fram i sin studie. Med för många kvinnor i branschen blir de 

inte unika, och uppmärksamheten och charmen med yrket kan försvinna. Cox (2005) påvisar att 

vara en brytare, kan innebära att brytaren riskerar att bli illa behandlade inom yrket. Men i detta 

fall kan kvinnliga brytare inom lastbilsföraryrket samtidigt få större uppmärksamhet, stiga i lön 

och status. 

Att byta karriär 

Karriärskifte anges även som skäl till att söka sig till lastbilsföraryrket. Kvinnorna kan ha trött-

nat på sitt tidigare yrke och vill göra något som inte förväntas av dem. De lämnar ofta kvinno-

dominerade yrken för att ge sig i kast med mansdominerade yrken. Kvinnorna som gjort detta 

aktiva val i denna undersökning har gått en utbildning till yrkesförare via arbetsförmedlingen 

försorg, en vuxenutbildning till yrkesförare. Arbetsförmedlingens utbildningspaket gällde kvin-

nor som kunde tänka sig att utbilda sig till ett mansdominerat yrke. En av kvinnorna i denna 

undersökning har dock betalt hela sin körkortsutbildning på tungt fordon med släp själv via en 

trafikskola. Att byta karriär och börja arbeta inom ett mansdominerat yrke framkommer även i 

texterna från gruvnäringen och stålverksindustrin. Detta gör då av egen fri vilja och för att 

kunna få en högre lön. Även att få arbeta med män, och på så sätt slippa det som kvinnorna 

upplever som ”skitsnack” om kollegor nämns som en av de avgörande faktorerna för karriär-

skifte.(Andreasson, 2012, Bergman, 2009) 

 

Sammanfattning av vägen in i yrket 

 

Det vanligaste sättet att komma i kontakt med yrket lastbilsförare är via anhörigpåverkan, en 

överväldigande majoritet av de kvinnliga lastbilsförarna i min studie har på något sätt kommit i 

kontakt med yrket under sin uppväxt. Antingen genom familjen eller via släkt och vänner som 

har någon erfarenhet av yrket. Erfarenhet knuten till yrket behöver inte vara lastbilar, det kan 

även vara maskiner som figurerar runt lastbilar. Flera av kvinnorna uppger att de kommer från 

arbetarklass, och där ser jag en koppling till en uppväxt i samhällen eller på orter där det finns 

lastbilar eller maskiner som är en vanlig företeelse i vardagen. Jag kan se en koppling mot att 

vilja framföra dessa stora lastbilar eller maskiner genom deras uppväxt. Att det är roligt att köra 

bil och att framföra stora maskiner eller lastbilar kan kopplas ihop med kvinnornas uppväxt på 

orter eller i samhällen där dessa fordon finns. En koppling som framkommer mellan att det är 

roligt att köra bil och att köra tunga fordon och maskiner är att flera kvinnor i undersökningen 

sökte sig till de kvinnliga bilkåristerna när de tagit sitt personbilskörkort. Anledningen till att de 

sökte sig till bilkåristerna är att det var roligt att köra bil, och att de tycker om bilar. Genom 

försvarsmaktens utbildning i tunga körkortsbehörigheter fick de en möjlighet till ett nytt yrke. 

Att göra ett karriärskifte till ett mansdominerat yrke som ingen förväntar sig att man ska göra, är 
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en väg in i yrket. Att lämna ett kvinnodominerat yrke för att kunna börja inom det mansdomine-

rade lastbilsföraryrket, trots att man inte har haft någon kontakt med yrket innan, är den ovan-

ligaste vägen in i yrket i denna undersökning. Anledningen till karriärskiftet var att lastbilsfö-

rare verkade var ett roligt yrke. 

Kvinnornas upplevelser av yrket 

Känslan av frihet 

Frihetskänslan, är den centrala punkten när jag analyserar kvinnornas åsikter om yrket lastbils-

förare. Frihetskänslan och det som symboliserar frihet är det första som nämns av kvinnorna. 

Upplevelsen av frihet bygger på att du inte är låst till en och samma arbetsplats, eller en och 

samma byggnad. Du står inte inne i en fabrik och tittar ut. Du har inga arbetskamrater att ta 

hänsyn till. Kvinnornas arbetsplats i undersökningen förflyttar sig hela tiden, de är på olika ar-

betsplatser under dagen. Det är lastbilen som är den fasta punkten i tillvaron, medan platserna 

att leverera eller hämta på gods varierar. Känslan av att inte vara övervakad har en stor bety-

delse. Att kunna göra som man vill i viss mån hänger samman med frihetskänslan. De är inte 

låsta till att ta en viss väg eller köra åt ett visst håll hela tiden, de kan bestämma färdvägen själva 

till stor del. Frihetskänslan nämns även av (Nehls 1999, 2003, Bratt 1995, Johansson 1997). 

Det framkommer dock att vissa av kvinnorna känner att frihetskänslan i yrket blir mindre, detta 

beror på att många fordon har GPS övervakning. Arbetsledningen har via GPS övervakning hela 

tiden kontroll på vart fordonet befinner sig. Vissa av kvinnorna i undersökningen uppger att de 

har en annan inställning till GPS, de ser det inte som en övervakning, de ser det som en trygghet 

att arbetsledningen vet var de befinner sig om något skulle inträffa.  

Planering av sin dag 

Att kunna planera sin arbetsdag själv, på det sätt som för dagen passar en bäst är en återkom-

mande punkt från kvinnorna. Detta att kunna planera själv hur man vill göra, eller i vilken ord-

ning man vill utföra arbetsuppgiften stärker frihetskänslan som nämnts innan. Att inte vara låst 

till ett specifikt körschema, är en av fördelarna med att kunna planera hur de ska lösa dagen 

uppgift. Det kvinnor som har fasta slot-tider för lastning och lossning upplever att det kan be-

gränsa deras frihetskänsla, men det kan samtidigt underlätta deras planering utav arbetsdagen. 

Att inte ha lastat sitt ekipage själv kan ha en negativ inverkan på dagsplaneringen. Kvinnorna 

vet då inte i vilken ordning godset står placerat, och om allt är med som ska levereras. De har 

fått en hög fraktsedlar i handen som är uppdraget för dagen körning, men står det i den ordning-

en kunderna kommer på rundan? Detta kan skapa stress hos dem, när de upptäcker att allt gods 

inte är med på flaket och kunden står och väntar. 

Stress från yttre påverkan  

Att känna stress av yttre påverkan som kommer sig av faktorer som du själv inte råder över 

återkommer hela tiden i undersökningen. Faktorer som kan skapa stress är t.ex. att godset som 

ska hämtas inte är klart, köer på lastningsplats eller hos kund och problem i trafiken som drab-

bar dig såsom köer och dåligt väglag
25

. Tid som förlorats går aldrig att köra in under dagen. 

Många av kvinnorna uppger att de lever med en konstant stress, de känner att de alltid är sena, 

                                                      

25 http://www.akeritransport.se/stressade-chaufforer-skadas/ 2014-02-02 kl.10.05 
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 55 

jag skulle varit någon annanstans nu. De lastbilsförare som har fasta hämtningar med slot-tider 

har en viss inställelsetid, missas den så får de vänta tills företaget har tid att lasta eller lossa 

deras bil
26

. Många åkerier har datorer i lastbilarna som läser av bränsleförbrukningen och kör-

sätt under dagen. En del av dessa åkerier har också skapat ett system som ger ekonomisk utdel-

ning till föraren om den håller nere bränsleförbrukningen. Det lönar sig inte att gasa mer och 

köra fortare, då förlorar föraren ekonomiskt på det. En del av kvinnorna uppger att de äter sin 

mat under färd för att på så sätt vinna igen förlorad tid. Den i många fall upplevda osmidigheten 

med regelverket runt kör och vilotider är en källa till stress och irritation uppger de flesta av de 

kvinnliga lastbilsförarna i undersökningen. 

Nya kontexter 

Att uppleva en ny kontext, att komma till nya städer eller platser man inte varit på innan är nå-

got som många kvinnor upplever som positivt. Att kanske få köra långväga transporter inom 

Sverige eller till andra länder. Att under färdvägen få se nya ställen och nya miljöer räknas som 

positiva upplevelser av yrket. Upplevelsen av nya kontexter kopplas ofta ihop med frihetskäns-

lan. Känslan av planering av sin dag är också påtaglig i denna miljö. De positiva känslorna av 

att styra sin dag själv ihop med frihetskänslan kan dock få sig en törn av stressen som kan upp-

stå vid köer eller andra oförutsedda händelser som stör deras planering. Kör och vilotider som 

ska passas in, och vid utlandskörning avgångstider för färjor som ska passa. Slot-tider som ska 

passas vid leverans eller hämtning av gods i utlandet gör att stressen alltid är närvarande. Att 

uppleva en ny kontext kan vara något som skapar problem och otrevliga upplevelser för de 

kvinnliga lastbilsförarna. De kvinnor som har kört på utlandet eller långväga transporter tar upp 

problematiken med toalett och duschmöjligheter. Det är inte alla rastplatser som har toaletter 

och duschar för kvinnor, utan de kan få dela de sanitära utrymmena med sina manliga kollegor. 

Detta upplevs inte alltid som något positivt. Här ser de kvinnliga förarna något som måste änd-

ras på när det gäller de sanitära utrymmena. Sexuella anspelningar eller sexuella trakasserier är 

något som kan förekomma vid rastplatser. Det förekommer att de kan bli tagna för att vara pro-

stituerade av manliga kollegor när de kör på utlandet, även om de manliga kollegorna har sett 

dem komma in på rastplatsen körandes i sin lastbil.  

Det sociala spelet 

Det sociala spelet som blir mellan de kvinnliga lastbilsförarna och kunden är något som kan 

upplevas som tudelat. Mötet med de positivt inställda kunderna och med de kunder som har en 

mindre bra dag kan upplevas som splittrande. Den sociala biten av yrket är det många av last-

bilsförarna som lyfter fram som en viktig del. Just det personliga mötet mellan föraren och kun-

den lyfts fram som en avgörande faktor till trivseln inom yrket. Generellt blir kunderna glada 

när de får sin leverans av gods, det är något som de väntar på. De förare som har fasta kunder 

                                                      

26 Detta fenomen med tidspress inom lastbilsföraryrket tas upp i en artikel i Svenska Dagbladet 4/3 

-2013. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tunga-lastbilar-kor-for-fort_7964614.svd  2013-12-31  

kl. 13.15. 
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som besöks varje dag påpekar att de bygger upp en kompisrelation med personalen på det aktu-

ella företaget. Några kvinnor tar upp att kunderna gärna vill hjälpa till med att lasta av godset 

från bilen, och att detta görs av ren välvilja av kunden. Det är dock inte alltid som detta upp-

skattas av förarna, de uppger att de klarar av detta själva och behöver ingen hjälp. Skulle de 

behöva hjälp så ber de om hjälp. Att vara företagets ansikte utåt är det många som tar upp, du 

måste tänka på vad du säger och vad du gör när du träffar kunder som är stressade eller har en 

mindre bra dag. Som förare bör man inte säga vad man tycker om kunden och hans beteende 

eftersom kunden inte ser föraren, utan ser företaget som sin samarbetspartner. En av kvinnorna i 

undersökningen uppger att hon till slut tröttnade på kunden och hans verbala påhopp på henne i 

synnerhet och företaget i allmänhet och bad kunden göra det bättre själv om han kunde. Det 

slutade med att företaget blev av med kunden i fråga.  

Att bli ifrågasatt 

Uppmärksamheten de kvinnliga lastbilsförarna får från kunder är också något som är tudelat. En 

del kunder blir positivt överraskade av att de kommer en kvinna med bil och släp, och kan ut-

trycka att ”vad häftigt, en kvinna/tjej som kommer i en stor lastbil”. Kvinnorna uppger att det 

kan uppstå missförstånd mellan föraren och kunden, när föraren ringer kunden för att meddela 

att de kommer så tror kunden att det är en kvinna från kontoret som ringer. Det förekommer 

även att kunder kan bli ifrågasättande mot kvinnornas kunskaper och kompetens när de träffas. 

Klarar du av detta är en fråga som förekommer, en kvinna uppger att hon kan få frågan kan du 

backa med släpet? Hon brukar då svara, nej jag kör rakt fram och backar aldrig. Hon säger att 

hon blir trött på att hennes kompetens ska ifrågasättas på grund av kön. Att vara ung och kvinna 

är det en av kvinnorna som tar upp när det gäller ifrågasättande. Hon blir stannad av polisen i en 

trafikkontroll, och hennes sätt att lasta bilen ifrågasätts. Har du lastat detta själv? Det ser ju bra 

ut säger sedan polisen efter genomgång av lasten. Hon undrar, varför skulle det inte se bra ut? 

Hon undrar om en man skulle fått denna kommentar? Hon har också funderingar över om det är 

på grund av hennes unga ålder som hon ifrågasätts, skulle en äldre kvinnlig lastbilsförare få 

samma kommentar av polisen? 

Arbetskamrater 

Till det sociala spelet kan även umgänget med arbetskamrater räknas in. Många av kvinnorna 

uppger att de trivs bättre i en arbetsgrupp med mestadels män, det blir mindre skitsnack, och 

konversationerna blir rakare och ärligare. Att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke har aldrig 

lockat dem. Det klimat som kan förekomma på en arbetsplats med manlig dominans känneteck-

nar kvinnorna som rå men hjärtlig. 

Kroppsligt arbete 

Det fysiska arbetet, män och kvinnors fysiska förutsättningar är en central punkt i upplevelsen 

av yrket. Lastbilsföraryrket kan vara ett slitigt yrke, och till det mest slitiga yrket inom trans-

portbranschen räknas distributionstransporter
27

. En överväldigande majoritet av kvinnorna i 

denna undersökning arbetar inom distributionstransporter. Det verkar vara inom denna genre 

som de kvinnliga lastbilsförarna hamnar efter sin utbildning. Detta bekräftas även av Nehls 

                                                      

27 http://www.akeritransport.se/stressade-chaufforer-skadas/ 
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(1999, 2003). Lastbilsförare kan vara ett fysiskt yrke, där det är lätt att drabbas av arbetsskador 

eller förslitningsskador (Frydendal, 2008). Kvinnorna i undersökningen uppger att kvinnor ge-

nerellt har mindre muskelmassa och inte samma styrka som männen när det gäller att hantera 

tungt gods. De måste kompensera den mindre fysiska styrkan genom att använda de hjälpmedel 

som finns till hands, vilket männen inte alltid utnyttjar. De uppger även att det man inte har i 

armar eller ben får man ha i huvudet, det gäller att komma på lösningar på problemen som upp-

står. Kvinnornas inställning är allt går att lösa. När det gäller lastning eller lossning av tungt 

gods framkommer det att de manliga kollegorna gärna erbjuder sin hjälp till kvinnorna. Detta är 

inte alltid uppskattat. Det framkommer i undersökningen att det finns tre sätt att hantera frågan 

om hjälp från manliga kollegor. De kvinnor som automatiskt tar emot all hjälp de kan få. De 

kvinnor som egentligen inte vill ha hjälp och anser att de klarar av det själva, men som kan 

tycka att vill de hjälpa mig så slipper jag hantera det tunga godset. Tredje kategorin av kvinnor 

nekar kategoriskt till att ta emot hjälp, det här är mitt yrke och jag klarar av alla yrkets moment. 

Vänder vi på frågeställningen om hjälp, kvinnan ber den manlige kollegan om hjälp så är det en 

minoritet av män som vägrar att ge dem hjälp. Dessa män kan då uttrycka att klarar du inte av 

yrkets alla moment, då ska du inte hålla på med detta. I undersökningen framkommer det att det 

finns kvinnor som sökt sig till yrket för att det är fysiskt, de vill ha ett fysiskt arbete. 

Förväntningar om lastbilsförare 

Könsschabloner, hur förväntas en lastbilsförare att vara, och hur förväntas en förare se ut? Last-

bilsföraren förväntas att vara en man, och oftast i medelåldern. Föraren förväntas att vara en stor 

och stark person, som klarar av det fysiskt tunga arbetet. Här krockar den förväntade bilden av 

lastbilsföraren med verkligheten när en kvinna hoppar ur lastbilhytten. Kvinnorna uppger att de 

kan få försvara sin rätt till att köra lastbil eller tunga fordon. De kan få försvara sitt sätt att vara. 

Både deras kön och deras kompetens kan ifrågasättas vid framförandet av en lastbil. Du som är 

kvinna kan väl inte köra lastbil med släp? Du som är så liten klarar du av detta tunga fysiska 

arbete? Kvinnliga lastbilsförares sexualitet är något som kommer upp vid diskussion om köns-

schabloner. Kvinnorna förväntas vara lesbiska och de förväntas att ha ett okvinnligt utseende.  

Hur kvinnliga kollegor bemöter varandra inom yrket är en intressant fråga. En del av kvinnorna 

uppger att de alltid hjälper varandra och är ett stöd för varandra när det behövs, vi måste hjälpa 

varandra, vi är ju i minoritet. Kvinnlig rivalitet är däremot något som verkar förekomma inom 

yrket. Kvinnor som inte hjälper andra kvinnor utan hänvisar till att det får du ta reda på själv, 

det har jag fått göra. Några kvinnor uppger att när de kommer in i ett lunch eller fikarum och det 

sitter en annan kvinna där så uppskattas inte alltid det av den andra kvinnan. Männens uppmärk-

samhet delas nu mellan två kvinnor. Några av kvinnorna uppger att deras arbetsgivare har ett 

tveksamt synsätt på könsschabloner när det gäller vilka arbetsmoment de kan eller ska få utföra. 

De känner att arbetsgivaren gömmer sig bakom tanken på omtänksamhet mot dem när de säger 

att de inte kan eller ska utföra vissa arbetsmoment om de är tunga eller svåra att utföra.  

Uppförandet ute i trafiken 

Något som återkommer från kvinnorna är det allmänna uppförandet ute i trafiken gentemot last-

bilsförarna. Det kvinnorna lyfter fram är den bristande förståelsen för hur mycket plats en lastbil 

med släp behöver i korsningar och rondeller. Uppfattningar finns om att lastbilar är i vägen och 

tar mycket plats. Lastbilarna behöver hålla ut en bit i gatan eller låna en bit av bredvidliggande 

körbana i rondeller för att hela ekipaget ska ta sig runt på ett smidigt sätt. De lastbilar som en 

del av kvinnorna framför är 24 meter långa och kan ha en totalvikt på 60 ton. Att bromsa in ett 
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så här pass stort fordon kräver planering för att kunna få en så mjuk körning som möjligt. Ryck-

ig körning med häftiga start och stopp förbrukar mer diesel. 

Sammanfattning upplevelser av yrket 

Att inte vara låst till en och samma arbetsplats och att inte behöva ta hänsyn till arbetskamrater 

ger en frihetskänsla som alla kvinnor uppger sig känna med yrket. Planeringen av sin arbetsdag, 

där de inte är låsta till att utföra sina arbetsuppgifter enligt ett i förväg bestämt mönster lyfts 

fram av alla som en fördel med yrket. Frihetskänslan och att kunna planera sin dag själv i viss 

mån är de två saker som kvinnorna lyfter fram som de enskilt viktigaste komponenterna när de 

ska lyfta fram fördelarna med yrket. Detta nämns även av Nehls (1999, 2003) och av Johansson 

(1997). Andra viktiga inslag i yrket som gör att de trivs är kundkontakten de har, och att de får 

möjlighet att komma till nya platser som de inte varit på innan. Kvinnorna upplever yrket som 

fysiskt krävande och att stressen alltid är närvarande. Stressen de känner i yrket hänger samman 

med yttre faktorer som påverkar deras arbetsdag, som de inte rår över. Hjälpsamheten mellan 

kollegor i branschen är utbredd, ibland upplever dock kvinnorna att de blir erbjuda mer hjälp än 

vad de vill ha från de manliga kollegorna. Kvinnliga kollegor kan ses som ett hot från andra 

kvinnor inom yrket, då uppmärksamheten som kvinnlig lastbilsförare blir mindre ju fler kvinnor 

som kommer in i yrket. Detta bekräftas av både Nehls (1999, 2003) och Johansson (1997). 

Kvinnorna uppger att de ibland kan uppleva att deras kunskaper om yrket och deras rättighet att 

befinna sig inom yrket ifrågasätts utifrån ett genusperspektiv. Kvinnorna pekar även på att det 

kan finnas åsikter om hur en kvinnlig lastbilsförare ska vara och hur de ska bete sig. Uppfatt-

ningar finns även om att en kvinnlig lastbilsförare har ett ofördelaktigt utseende och är lesbisk. 

Vad förenar dessa kvinnor i undersökningen? 

Vad är det som förenar dessa kvinnor som figurerar i denna undersökning? Finns det någon 

gemensam nämnare? De gemensamma nämnarna som jag ser framträda förutom det obligato-

riska körkortet är att de tycker om att köra bil, och att en majoritet av dessa kvinnor har haft en 

tidigare kontakt med lastbilar eller maskiner under sin uppväxt. Många av kvinnorna uppger att 

de trivs med att arbeta ihop med män, att arbeta i en kvinnligt dominerad bransch har aldrig 

lockat dem. Manliga kollegor anses i många fall vara lättare att ha som arbetskollegor än kvinn-

liga kollegor, männen anses vara rakare och ärligare och lättare att samarbeta med. Att det är 

roligt att köra bil ihop med frihetskänslan som de anser finns inom yrket är det gemensamma 

svar som framträder mest i undersökningen. Denna kombination finner jag vara den förenade 

länken mellan kvinnorna inom lastbilsföraryrket, i denna begränsade undersökning. Här skiljer 

sig dock inte kvinnorna från sina manliga kollegor. De manliga lastbilsförarna anger i olika 

undersökningar frihetskänslan och att det är roligt att köra bil, som de största enskilda anled-

ningarna till att bli lastbilsförare. Även hos manliga lastbilsförare ses tendensen att de är upp-

växta i sammanhang där maskiner och lastbilar finns. 
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Intermezzo 

Det finns en särart i att vara kvinna inom det mansdominerade lastbilsföraryrket. En misstanke 

växer sakta fram, är det så att min frågeställning bottnar i en genusstyrd förförståelse? Kan 

kvinnliga och manliga lastbilsförare ha liknande uppfattningar om lastbilsföraryrket? Kan de ha 

skilda uppfattningar om sitt yrke? Jag måste undersöka detta vidare! 

Manliga lastbilsförare 

Jag inser att om jag ska kunna få trovärdiga svar på mina frågor om de kvinnliga lastbilsförarna, 

och hur de upplever sitt yrkesval, så måste jag också studera hur de manliga lastbilsförarna upp-

lever sitt yrkesval. Jag behöver ställa de kvinnliga lastbilsförarnas svar mot de manliga lastbils-

förarnas svar för att kunna urskilja om det finns likheter och skillnader mellan dem. Kan upp-

fattningar om hur yrket är ses som genusstyrt? Jag måste gå vidare och intervjua manliga last-

bilsförare om deras yrkesval och uppfattningar om yrket. 

Urval av manliga lastbilsförare 

I min närhet så finns det två stora åkerier som har sin huvudsakliga syssla i att köra distribut-

ionstransporter och styckegods. Jag kontaktade arbetsledarna på respektive företag och presen-

terade min frågeställning. Jag skulle vilja prata med fem representanter för deras åkeri, och 

fråga dem vad de tycker om sitt yrkesval.  

 

Jag var intresserad av att få prata med den yngste manliga lastbilsföraren, den äldste manliga 

lastbilsföraren, den fysiskt minste, den fysiskt störste och om det finns på åkeriet, någon last-

bilsförare med invandrarbakgrund. Att jag ställde upp dessa kriterier på manliga lastbilsförare 

beror på att jag vill försöka studera om de manliga lastbilsförarna tycker att arbetet är tungt och 

slitigt, så som de kvinnliga lastbilsförarna uppger att yrket är. Med tanke på att kvinnor generellt 

är mindre i kroppsstorlek än männen så passar kriteriet fysiskt störste och fysiskt minste bra in. 

Kriteriet yngst och äldst på åkeriet passar också bra in i min tanke, är det skillnad på den yngs-

tes och den äldres inställning till det fysiska arbetet inom yrket? Kriteriet lastbilsförare med 

invandrarbakgrund vill jag ha med beroende på att jag är intresserad av att studera om det finns 

skillnader i uppfattningar om yrket beroende på vilken etnisk bakgrund som lastbilsföraren har.  

 

Efter några dagar återkom de två åkerierna till mig med namn och telefonnummer på fem man-

liga lastbilsförare per åkeri som visade intresse för att svara på mina frågor, och som passade in 

i mallen på de kriterier som jag ställt upp. Jag har själv kontaktat lastbilsförarna per telefon och 

förklarat min frågeställning och varför jag tycker den är intressant. De tio lastbilsförarna som 

jag kontaktade på de två åkerierna ville gärna ställa upp och prata om sitt yrke, och sitt yrkesval. 

Många uttryckte att det var roligt att någon intresserade sig för deras yrke, och ville veta mer om 

det. Jag informerade dem om att jag hade för avsikt att ställa frågor om deras yrkesval, deras 

bakgrund, utbildning, deras arbetsdag och om hur de ser på sina manliga och kvinnliga kollegor, 

jag vill även veta deras tankar om sin framtid.  
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Intervjusituationen 

När jag ringde upp de manliga lastbilsförarna så frågade jag dem vart de ville att intervjun 

skulle äga rum. Ingen av dem ville att intervjun skulle ske på deras respektive arbetsplats. Jag 

föreslog då att jag kunde hålla intervjuerna på min egen arbetsplats på fordonsprogrammet, eller 

att vi kunde träffas på någon neutral plats som de själva fick föreslå. Utfallet blev att merparten 

av intervjuerna hölls på min arbetsplats på fordonsprogrammet, några intervjuer fick tas på tele-

fon under deras ordinarie arbetspass. En intervju hölls på en rastplats för lastbilar under förarens 

lunchrast och en intervju hölls hemma i bostaden hos en lastbilsförare. De intervjuer som hölls 

på fordonsprogrammet var antingen innan eller efter deras ordinarie arbetspass, de valde själva 

vad som passade dem bäst.  

 

Telefonintervjuerna gick till så att jag ringde upp dem i början på deras arbetspass för att kunna 

stämma av vilken tid under arbetspasset som passade dem bäst för att genomföra intervjun, de 

meddelade då en tid som jag kunde återkomma på. Två av telefonintervjuerna genomfördes i 

mitten av deras arbetspass när de hade lastat klart och var på väg mot sin slutdestination för 

natten. Den tredje telefonintervjun genomfördes på dagtid när lastbilsföraren hade lunchrast. 

Alla intervjuer, de som utförts på plats och de som utförts på telefon har spelats in på diktafon 

för att kunna transkriberas och renskrivas, lyssnas på igen och ur detta material bilda olika te-

man och kategorier. 

 

Under intervjusituationerna uppkom det förslag på namn på andra lastbilsförare som kanske 

kunde tänka sig vara intresserade att svara på mina frågor. De nya namn på tänkbara lastbilsfö-

rare som dök upp under intervjusituationerna ringde jag upp, och alla uppringda lastbilsförare 

ville vara med i min studie. Totalt blev det 17 intervjuer som genomfördes med manliga last-

bilsförare, varav tre med invandrarbakgrund.  

Beskrivning av de manliga lastbilsförarna 

Totalt är det 17 manliga lastbilsförare som har intervjuats. Det är tolv intervjuer gjorda på min 

arbetsplats på fordonsprogrammet, tre telefonintervjuer och två intervjuer är gjorda på annan 

plats. Det totala utfallet av mina kriterier blev så här:  

 

 Den yngste är 21 år och den äldste är 66, medianålder på alla intervjuade blev 37 år. 

 Den kortaste är 170 cm lång och den längste är 192 cm lång, medianlängd blev 180 cm. 

 Minsta kroppsvikt är 52 kg och tyngst är +170 kg, medianvikt blev 83 kg. 

 Antal verksamma år i yrket är från 1 år till 47 år, medianår i yrket blev 15 år. 

 Det var tre lastbilsförare med invandrarbakgrund som deltog i studien. De har kört last-

bil i Sverige i 14,17 och 18 år. Dessa tre lastbilsförare kommer från länder i Europa. 

Porträtt av manliga lastbilsförare 

Jag har valt att arbeta med intervjusvaren från de manliga lastbilsförarna, på samma sätt som jag 

arbetade med de kvinnliga lastbilsförarnas intervjusvar. Jag har sammanställt fyra idealtyper 

som jag sedan redovisar som porträtt. Dessa redovisas i bilaga 3. Jag har använt mig av samma 

teman och kategorier på båda sammanställningarna med de manliga och kvinnliga lastbilsförar-

na.           
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Teman som jag satt upp är: tiden innan inträde i yrket, vad de tycker om yrket, bemötande, 

kompetenser och kunskaper inom yrket och vad tror de om sin framtid?  

Jag väljer här att ge några exempel på vad som kommit fram under mina teman, när jag väljer 

att göra korta beskrivningar av en del av mina kategorier som växte fram under renskrivningen.  

Under temat tiden innan yrket har jag samlat kategorier som har handlat om deras ålder, ut-

bildning, familjesammansättning, hur intresset för yrket har uppkommit, och vägen fram till 

körkortet.  

 Familjesammansättningen bland de manliga lastbilsförarna är, ensamstående, 

sambo/gift med eller utan barn, sambo/gift med vuxna barn som inte bor hemma längre. 

 Det finns olika sätt på hur de har skaffat sig utbildning för yrket, och hur deras väg har 

varit fram till körkortet. Dels har vi de som inte har någon formell utbildning. Här ham-

nar de som tog körkort på den tiden när du inte behövde ta körkort för lastbil, utan ditt 

personbilskörkort räckte för att framföra lastbil. Dessa personer har oftast växt upp i 

miljöer där lastbilen har varit ett vardagligt inslag, de är uppväxta i och runt lastbilen. 

Att få sin utbildning via arbetsförmedlingen eller annan vuxenutbildning är ett sätt som 

förekommer. Antingen har man fått utbildningen betald via arbetsförmedlingen, eller så 

har man själv bekostat en vuxenutbildning via en utbildningsanordnare. Bland de som 

själva bekostat sin utbildning har det nämnts att de gjort detta för att kunna få möjlighet 

till att byta yrke. Det finns även de som uppger att de har tagit sina körkort och truck-

kort via en trafikskola, och bekostat utbildningen själva, antingen för att kunna byta 

yrke, eller för att kunna behålla sitt gamla yrke.(Personer med invandrarbakgrund) Att 

få sin utbildning via en gymnasial transportutbildning på fordon och transportprogram-

met är det som är vanligast bland de lite yngre i undersökningen. 

 Under kategorin hur intresset har uppkommit så finns det flera olika vägar till hur in-

tresset uppkommit. De är födda in i yrket på så sätt att de är uppväxt i en familj där nå-

gon kör lastbil, eller äger ett åkeri. De har släkt, vänner eller bekanta som kör lastbil, el-

ler stora maskiner och på så sätt lockats in i yrket. De kan vara uppväxta på ett jordbruk, 

och har på så sätt kommit i kontakt med lastbilar. Ett annat exempel är de som inte har 

några anhöriga eller bekanta som kör lastbil eller stora maskiner, men som alltid har 

tyckt att det verkar vara ett roligt och spännande yrke. 

Under temat yrket, så finns information samlat i kategorier om arbetstider, positiva och nega-

tiva inslag i yrket, lastning och lossning av gods, framförandet av fordonet eller fordonskombi-

nationen. 

 Det är en stor variation i hur deras arbetstider kan se ut. En del arbetar fem dagars vecka 

med åtta timmars arbetstid per dag, detta är dock ovanligt i min undersökning. De flesta 

arbetar fyra dagars vecka, med tolv timmars arbetsdag. Det kan vara t.ex. 04.00 – 16.00, 

05.00 – 17.00, 06.00 – 18.00. Om de arbetar kväll och natt så kan det se ut så här 17.00 

– 05.00, 18.00 – 06.00. En del av dem uppger att de kan ha blandade arbetstider, ibland 

kör de både dagskift och kväll/nattskift under en månad. Det kan vara två veckor dag, 

och två veckor kväll/natt eller tre veckor kväll/natt och en vecka dagkörning. Uppläg-

gen kan se olika ut mellan olika åkerier, beroende på vad för körningar de har. 

 Till det positiva inslag som lastbilsförana lyfter fram är friheten inom yrket, det som är 

mest framträdande. Att inte vara inlåst mellan fyra väggar och att i viss mån kunna styra 
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sin dag som man själv anser vara bäst ses som positiva inslag. Som positivt ses också 

den sociala biten med yrket, alla kundkontakter. Till det negativa med yrket nämns 

stressen och tidspressen som de klart mest framträdande åsikterna, och att det kan vara 

ett fysiskt tungt arbete. Några nämner även de nya kör o vilotidsreglerna och fördomar-

na som finns om lastbilsföraryrket och yrkesförarna. 

 Under kategorin framförandet av fordonet lyfts fram att lastbilsförarna måste ha en 

”blick” för vad som kommer att ske, kunna förutse olika situationer i trafiken som kan 

uppstå. De säger att de behöver kunna köra både lastbilen och bilarna runt omkring sig i 

trafiken. Det kan uppstå vissa situationer när personbilsförana runt om dem inte har för-

ståelse för vilket utrymme en 24 meter och 60 ton tung lastbil behöver ha. Många av 

dem pratar om att de måste ha en ”fallenhet” för yrket, som visar sig i handhavandet av 

lastbilen och godset. Att kunna framföra lastbilen på ett sätt som gör att du inte kör sön-

der bilen eller godset, att inte förbruka för mycket diesel genom ett dåligt körsätt. 

Under temat bemötande, så finns det kategorier som behandlar det sociala spelet som innehål-

ler kundkontakter, manliga och kvinnliga arbetskollegor och bemötandet från arbetsledningen 

på åkeriet. Här är också bemötande från släkt, vänner och bekanta med. 

 En majoritet av männen uppger att bemötandet från kunderna som de träffar under ar-

betspasset är positivt. Kunderna är mestadels trevliga mot dem. En majoritet av männen 

uppger att bemötandet från manliga kollegor är bra, och de hjälps åt. Det finns dock de 

som uppger att bemötandet ibland är mindre bra, de får inte hjälp när de ber om det. 

Alla intervjuade uppger att bemötandet de får från kvinnliga kollegor inom yrket är po-

sitivt, de får ett bra bemötande. Här varierar svaren mycket på hur mycket och hur ofta 

de mött kvinnliga kollegor. En majoritet uppger att arbetsledningen lyssnar på dem, de 

har ett bra samarbete. Den intressanta punkten är bemötande från familj, släkt och vän-

ner där fem av de intervjuade säger sig undvika att prata om sitt yrkesval inför personer 

de inte träffat innan, eller när de är i en grupp med människor. Dessa personer uppger 

att de är trötta på att försvara sitt yrkesval inför personer som tror och tycket att köra 

lastbil, hur svårt kan det vara, du är ju bara en ratthållare? Du kan väl inte bli trött? 

Under temat kompetens har jag samlat kategorier som behandlar de manliga lastbilsförarnas 

syn på vilka kunskaper och kompetenser som en lastbilsförare bör ha. 

 Alla är överrens om synen på de kunskaper de måste ha är relaterade till kraven på kun-

skaper för att kunna arbeta inom yrket. Rätt körkort, med det menar de att i den region 

de befinner sig får du inget arbete om du inte har körkort för släp till lastbilen. Du 

kanske kan klara dig i storstadsområdena med lastbilskort utan släp, men inte i deras 

region. Du måste ha ADR, YKB, truckkort och gärna förarbevis för hjullastare för att 

kunna lasta och lossa ditt egna fordon ute hos kunden. När det gäller kompetenserna 

som en lastbilsförare behöver ha så räknar de upp, stresstålighet, social kompetens, 

kunna ta egna initiativ, ha empati, vara ordningsam, ha sunt förnuft, ha en fallenhet för 

yrket och att ha en blick för vad som kan komma att ske. Att kunna framföra fordonet 

trafiksäkert ser de som en självklarhet. 
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Under temat framtiden, så finns information samlat i kategorier om deras tankar om sin fram-

tid, vad de tror att de gör om fem år.  

 Här finns de som tror att de fortfarande kör lastbil, och i samma åkeri, och kanske med 

samma körning som idag. De som tror att de är kvar på samma åkeri, men har en annan 

körning. De som tror att de fortfarande kör lastbil, men vet inte på vilket åkeri, eller vad 

för körning de har då. De som uppger att de har bytt yrke. De som uppger att de har gått 

i pension och slutat köra lastbil, eller de som har gått i pension och kan tänka sig att ar-

beta som timanställda när åkeriet behöver hjälp. 

De idealtyper av de manliga lastbilsförarna som jag har skapat redovisar jag i bilaga 3 som fyra 

porträtt av manliga lastbilsförare. Där visar jag de fyra manliga lastbilsförarnas syn på sitt yrke 

och sitt yrkesval. I texten nedan sammanfattar jag vad jag ser för likheter och olikheter mellan 

de kvinnliga och manliga lastbilsförarna. 

Sammanfattning manliga lastbilsförare 

En majoritet av de manliga lastbilsförarna upplever också yrket som stressigt, fysiskt tungt och 

slitigt. De manliga lastbilsförarna uppger också att de känner av tidspressen, och att de ser att 

den upplevda tidspressen är den avgörande faktorn till den upplevda stressen. Vägen in till yrket 

ser ut på ungefär samma sätt som för de kvinnliga lastbilsförarna, de kan vara uppväxta i famil-

jer som har ett åkeri, eller så har de föräldrar, släktingar eller bekanta som arbetar på ett åkeri. 

De är uppväxta i miljöer där det finns maskiner, såsom jordbruk eller så har de haft ett genuint 

intresse för yrket sedan de var små. 

Männen upplever att de kvinnliga lastbilsförarna får mer hjälp ute på terminaler och hos kunder, 

och ibland även ett trevligare bemötande. Det framkommer även att männen tror att kvinnorna 

inte alltid ser det som positivt, att de kan känna sig särbehandlade. En majoritet av männen ser 

inga hinder för kvinnor att arbeta som lastbilsförare, de som ser hinder nämner kvinnors mindre 

kroppsstorlek och mindre fysiska styrka. Männen uppger också att de anser att kvinnor har 

samma yrkesstatus som männen, eller högre status eftersom de är så få inom yrket. En kvinna 

med lika många år i yrket anses lika kompetent som en man för yrket. Männen uppger att upp-

fattningar finns inom branschen att kvinnor kör lugnare, förbrukar mindre diesel och att kvinn-

liga lastbilsförare inte kör sönder lika mycket. Männen uppger att de kvinnliga lastbilsförarna 

tänker efter mer, de går ut och tittar om något ser oklart ut, går det att backa till här med släpet? 

Männen uppger att de handlar mer efter devisen, det går nog. Det är en överväldigande majoritet 

av de manliga lastbilsförarna som anger att det trivs med sitt yrke, och ser sig finnas kvar inom 

yrket om fem år.  

 

Olikheter mellan könen när det gäller det fysiskt tunga arbetet 

Yrket ses som tungt och slitigt av båda könen. Alla uppger att flytta på tunga pallar med gods 

kan vara fysiskt påfrestande. Ändå är det här som det framkommer skillnader mellan könen när 

de pratar om vad som gör att de anser att yrket är fysiskt påfrestande. Kvinnorna uppger att de 

på grund av sin mindre fysiska styrka och mindre kroppsstorlek får slita hårt med de tunga pal-

larna, och att de ser detta som fysiskt påfrestande. Männen anger också att det kan vara fysiskt 

påfrestande att hantera tunga pallar med gods, men lägger till att arbetet blir tyngre på grund av 

att de bär in godset till kunden istället för att använda de hjälpmedel som finns tillhands. Här 

framkommer att kvinnorna är bättre på att använda de hjälpmedel som finns till hands, medan 

männen på grund av tidspressen och stressen väljer bort att använda de hjälpmedel som finns. 
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Männen uppger att det tar för lång tid i vissa tillfällen att använda hjälpmedel, är godset eller 

paketet förhållandevis lätt, så bär de av det för hand istället. 

 

Bekräftelse av fördomar 

Några av männen i min undersökning bekräftar att fördommar och förutfattade meningar finns 

om de kvinnliga lastbilsförarna, och om deras kunskaper. Männen påpekar att det tillhör ovan-

ligheterna att de hör dessa förutfattade meningar, men att de finns. Kvinnornas upplevelser be-

kräftas här av männen. Männen upplever att det kan finnas åsikter om att de kvinnliga lastbils-

förarna är för fysiskt svaga för yrket, att kvinnorna inte orkar med yrket. Kvinnorna upplevs av 

vissa manliga kollegor vara för försiktiga och för långsamma, att de inte kan köra lastbil med 

släp, och de kan inte backa med bil och släp. De bekräftar även uppfattningen om att kvinnliga 

lastbilsförare skulle vara lesbiska och ha ett ofördelaktigt utseende. Några av männen bekräftar 

även det som kvinnorna säger om vilka transportuppdrag som kvinnorna tilldelas, kvinnorna 

tilldelas ibland de mindre avancerade körningarna. Här lyser ett isärhållande av könen igenom, 

och hur vissa inom transportbranschen ser på ett hierarkiskt tänkande med att fördela arbetsupp-

gifter i förhållande till kön. Mannen är överordnad kvinnan, därför ska männen ha de avance-

rade körningarna enligt Hirdmans tankar om genus och isärhållandet av könen. 

Diskussion 

I min diskussion vill jag lyfta fram resultatet av vad kvinnorna i undersökningen tycker om yr-

ket, och vilka slutsatser som jag drar av det. Vad de manliga lastbilsförarna tycker om sitt yrke 

är något som jag också vill belysa. Därefter diskuteras metoden för datainsamlingen som jag har 

använt mig av. Jag ser en viss genusordning skymta fram i min undersökning som jag vill disku-

tera. Resultaten som visas är avgränsat till denna specifika undersökning, och kan inte sägas 

gälla generellt för hela transportbranschen. Jag vill avsluta med förslag på vidare forskning i 

ämnet. 

Resultatreflektion kvinnliga lastbilsförare 

Vad är det som gör att kvinnorna blir lastbilsförare? Den enskilt största anledningen som fram-

kommer är anhörigpåverkan, de har på något sätt under sin uppväxt kommit i kontakt med last-

bilar, stora maskiner eller rört sig i närhet av lastbilsföraryrket. Intresset av att köra bil, eller att 

de har ett genuint bilintresse är andra starka påverkansfaktorer. Dessa kan även hänga samman 

med anhörigpåverkan och en uppväxt i samhällen eller på orter där det figurerar lastbilar eller 

stora maskiner. Dessa anledningar bekräftas också av Nehls (1999, 2003) Johansson (1997) och 

av Månsson (2010). Att vilja göra något helt annat än vad man gjort innan, att göra ett karriärs-

byte kan också vara en drivkraft till att bli lastbilsförare. Transportbranschen upplever att det 

kommer behövas fler lastbilsförare i framtiden, och att de gärna ser fler kvinnor inom yrket. När 

jag tittar på det resultat som jag får fram visar det att de kvinnor som kommer in i branschen på 

något sätt har kommit i kontakt med den under sin uppväxt, eller genom vänner och bekanta 

som figurerar runt yrket. Om nu branschen vill ha in fler kvinnor i yrket tror jag att rekryte-

ringsbasen bland kvinnor måste utökas, branschen måste göra yrket attraktivt att söka sig till 

även för kvinnor som inte har haft kontakt med branschen och yrket tidigare. 
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Det som går som en röd tråd genom hela min undersökning om de kvinnliga lastbilsförarna är 

att detta yrke är något som de trivs med och ser som ett stimulerande yrke. Ingen av kvinnorna i 

undersökningen uppger att de vill byta yrke i dagsläget, men några uppger att de kan tänka sig 

att vidareutbilda sig till bussförare i framtiden. Det som lyfts fram som de två viktigast anled-

ningarna till trivseln är frihetskänslan som kopplas till att de inte är låsta till en och samma ar-

betsplats, och att de kan planera sin arbetsdag själva i viss mån. De är inte låsta att följa ett spe-

cifikt schema utan kan göra det som för tillfället är bäst för dem. Frihetskänslan som kvinnorna 

upplever och möjligheten till att i viss mån planera sin dag själv är något som bör lyftas fram i 

ljuset när man diskuterar hur kvinnorna trivs med yrket. Faktum är att i undersökningen fram-

kommer det att det är ett yrke man trivs i, och att kvinnorna kan tänka sig att byta inriktning 

inom yrket för att kunna vara kvar och på så sätt få nya utmaningar och upplevelser. Detta ser 

jag som ett argument för branschen när de ska marknadsföra sig mot kvinnor som kan tänka sig 

yrket.   

I undersökningen framkommer det att köra distributionstransport eller godstransport är ett tungt 

och slitigt yrke, men att det finns hjälpmedel att ta till. Kvinnorna uppger att deras mindre mus-

kelmassa får de kompensera med att tänka ut nya sätt att arbeta på som gör att de inte behöver 

slita så mycket. Hjälpsamheten inom yrket mellan kollegor är stor, ibland för stor. Manliga kol-

legor vill gärna hjälpa till, vilket inte alltid uppskattas. Kvinnlig rivalitet är något som fram-

kommer i undersökningen, rivaliteten mellan kvinnorna är inte utbredd, men den finns. Det är 

inte alltid som kvinnliga kollegor ses som något positivt. När det är så få kvinnor inom yrket 

som det är idag, så får kvinnorna mycket uppmärksamhet. Den uppmärksamheten blir mindre 

om det kommer in fler kvinnor i yrket. Kvinnlig rivalitet tas även upp av Nehls (1999, 2003) 

och Johansson (1997) och de bekräftar bilden som framkommer att vissa kvinnor inte vill att det 

blir för många kvinnor inom lastbilsföraryrket. Det skulle göra att kvinnor inte ses som speciella 

längre inom yrket.  

Lastbilsföraryrket är ett yrke med mycket social kontakt. Det sociala spelet och fysiska möten 

med kunder är något som uppskattas av kvinnorna. Den allmänna uppfattningen bland kvin-

norna är att kunderna blir glada när det kommer en kvinnlig lastbilsförare till dem, men att de 

även stöter på kunder med en ifrågasättande attityd. Det som då kan ifrågasättas är deras kun-

skaper om yrket och deras fysiska styrka. Kvinnorna uppger även att bilden av hur en lastbilsfö-

rare ska se ut och hur en lastbilsförare ska vara kan ifrågasättas. Uppfattningar om kön och sex-

ualitet lyfts fram. En kvinnlig lastbilsförare förväntas ha ett mindre fördelaktigt utseende och 

vara lesbisk. Här ser jag att det vilar ett stort ansvar på branschen hur de ska marknadsföra yrket 

gentemot samhället. Jag tror att det bör lyftas fram att kvinnor oberoende av kroppsstorlek, fy-

sisk styrka och utseende kan utföra yrket lastbilsförare. Jag ser även en vinning för branschen 

om det lyfts fram att ålder inte är ett hinder, branschen bör marknadsföra yrket för alla åldrar. I 

min undersökning är åldersspannet mellan 20-59 år på de deltagande kvinnorna. 

I frågan om att ha småbarn och kunna vara lastbilsförare så ser jag en skillnad i attityd i dagens 

samhälle jämfört med undersökningen Kvinnor på väg (Johansson, 1997). Kvinnorna i den 

undersökningen uppger att de inte ser någon möjlighet till att ha kvar yrket den dagen de skaffar 

barn. Även i denna undersökning kommer detta fram. Åsa uppger att när hon blev gravid i bör-

jan på 1970 talet, så fanns det ingen möjlighet för henne att ha kvar yrket. Åsa säger: 

 ”När jag blev gravid och vi skulle ha barn, så fick jag ge upp yrket. Det fanns inte att min man 

skulle sluta köra lastbil, så gjorde man inte då, kvinnan skulle vara hemma och ta hand om 

barnen”.  
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I denna undersökning är det ingen kvinna som säger att de skulle behöva ge upp sitt yrkesval 

beroende på om de blivit gravida. Samhället och synen på föräldraskap har förändrats, kvin-

norna uppger att livspartnern och de själva får komma på en lösning som gör att de kan ha yrket 

kvar. Ett kontaktnät som kan hjälpa till om det skulle behövas vid hämtning, lämning eller vid 

sjukdom hos barnet anses dock nödvändigt. Åsa säger så här om lastbilsföraryrket och gravidi-

tet.  

”Idag är det ett helt annat samhälle, föräldrarna delar på ansvaret kring barnuppfostran på ett 

helt annat sätt. Idag ser jag inga problem för kvinnor som vill skaffa barn att ha kvar yrket”. 

Branschen och arbetsgivarna har en positiv bild av kvinnliga lastbilsförare, kvinnorna uppges 

köra mjukare och på så sätt förbruka mindre diesel. De anses vara försiktigare vid framförandet 

av fordonet och vid hanteringen av godset. Många av kvinnorna uppger att de har bra arbetsgi-

vare som inte gör skillnad på kön och kompetens. Men det finns även de kvinnor som uppger att 

arbetsgivarna kan göra skillnad på kön och kompetens och vänder det till att det är av ren om-

tänksamhet mot dem. Kvinnorna uppger att de vill bli behandlade som männen inom yrket, inte 

bli särbehandlade beroende på kön. Detta framkommer även i Nehls (1999, 2003) och Månsson 

(2010). 

Det framkommer även att de finns arbetsgivare som inte ser positivt på att kvinnorna är försikti-

gare med gods och fordon, de anser att de tar för lång tid på sig för att utföra arbetsuppgifterna. 

Kvinnorna säger sig inte kunna se någon skillnad i kompetens mellan könen när det gäller att 

utföra arbetsuppgifter, om män och kvinnor utför samma transportuppdrag. 

Resultatreflektion manliga lastbilsförare 

De manliga lastbilsförarna bekräftar i mångt och mycket de kvinnliga lastbilsförarnas upplevel-

ser av yrket. Det finns fler likheter än olikheter mellan könen när jag jämför de svar som kom-

mit fram i denna undersökning. Det är ett par saker som sticker ut i mitt tycke av det som män-

nen säger. Det jag tänker på är det som sägs av männen, och som bekräftar det som de kvinnliga 

lastbilsförarna sagt till mig om förutfattade meningar och fördommar kring kvinnliga lastbilsfö-

rare. Männen bekräftar att det finns fördommar om kvinnornas fysik, och förmåga att hantera 

fordonet. Att kvinnornas uttalade försiktighet med fordon och gods kan vändas mot dem, så att 

de anses för långsamma i sitt yrkesutförande. Några av männen bekräftar även att kvinnor inte 

får utföra vissa transportuppdrag, de uppdrag som räknas som svåra. Männen bekräftar även 

fördomarna som finns om att kvinnliga lastbilsförare skulle ha ett ofördelaktigt utseende och 

vara lesbiska.  

Metodreflektion 

Enligt Gustavsson (2004) i Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen är det fenomen 

man undersöker, den sociala verklighet som aktören upplever. De data som jag hämtar in under 

resorna i lastbilshytten tillsammans med lastbilsföraren är upplevelser och handlingar som aktö-

rerna har och gör. Man väljer att spegla lastbilsförarens kunskap om sitt yrke, det är aktörerna 

som deltar i denna sociala process som kan mest om processen. Fenomenet jag väljer att studera 

är lastbilsförarnas erfarenheter av verkligheten, vi vet aldrig bättre än aktörerna om det fenomen 

vi undersöker.   

Att jag som medpassagerare finns närvarande i hytten under en arbetsdag, kan det förändra eller 

påverka olika situationer som sker under dessa dagar? Jag tror det, vi vill väl alla visa upp oss 
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från vår bästa sida, om någon detaljstuderar det vi gör? Däremot tror jag inte att det har någon 

betydelse för resultatet av min fältstudie, som jag ser det har det inte påverkat hur deras arbets-

dag kan se ut. Däremot kan det ha påverkat hur de har agerat under dagen. 

Innan min deltagande observation började, hade jag övervägt möjligheten att använda en dikta-

fon i hytten, för att kunna spela in vårt samtal under dagen, samtidigt som jag antecknade stöd-

ord på anteckningsblocket. Nu blev det antecknade stödord jag kom att använda mig av. Jag kan 

se både positivt och negativt på att jag valde bort diktafonen. Min farhåga som jag ser det i ef-

terhand kan vara att jag har missat att anteckna saker som vi talat om i hytten under dagen. Som 

i efterhand kan ha varit viktig information? Jag har även uppmärksammat att vissa av mina an-

teckningar på blocket är ofullständiga, där jag kan bli tveksam till vad jag har menat med an-

teckningen. Det jag kan uppleva som positivt med att inte ha använt diktafon är, att jag hade så 

mycket information nedskrivet om arbetsdagarna så jag tror att renskrivningsarbetet hade blivit 

övermäktigt.  

När du undersöker något bör/ska du kunna uppnå en så god validitet som möjligt, då krävs det 

att du samlar in empiriskt material ifrån metoder som kan komplettera varandra. Jag tycker att 

mitt val av metoder och insamling av empiriskt material har slagit väl ut och kunnat ge mig en 

hel del fylliga svar på de frågeställningar jag har haft. Men mitt val av deltagande observation 

och fokusgrupp intervjuer i olika konstellationer ihop med enkäter har även gett mig fler upp-

slag och frågeställningar som har gjort att jag har varit tvungen att begränsa mitt arbete. Att man 

får in så pass mycket empiri som man får när man använder sig av triangulering är något som 

kan ses som en negativ effekt av triangulering, de data man samlar in kan också peka åt olika 

håll. Detta beskriver både Alvesson & Sköldberg (2008) och Bryman (2007). Det optimala 

skulle ha varit att jag hade kunnat göra enskilda personliga intervjuer med de kvinnliga lastbils-

förarna, eller att jag hade kunnat göra fler gruppintervjuer för att kunna få fram fler nyanser av 

hur de ser på sitt yrkesval. Det som har stoppat mig från detta har varit det fysiska avståndet till 

dem, eftersom alla inte har befunnit sig i mitt närområde. En annan aspekt på svårigheten med 

gruppintervjuer är att kunna samla flera av dem på en och samma plats samma dag, med tanke 

på deras arbetstider och arbetsvillkor. 

Jag känner också att jag kanske hade kunnat komma längre i min empiriska undersökning om de 

manliga lastbilsförarna, om jag hade haft möjlighet att kunna få till någon eller några gruppin-

tervjuer med en del av dem. Här var det inte det fysiska avståndet som stoppade mig, utan tids-

brist och svårigheter med att få ihop en tid som passade så många som möjligt av dem. 

Genusordning   

I undersökningen kan jag se att en viss genusordning skymta fram. I könsordningen som Hird-

man (2008) tar upp så ska könen inte blandas och att mannen alltid värderas högre än kvinnan. 

Tendenser till detta ser jag när arbetsgivare ger männen mer avancerade transportuppdrag, eller 

fysiskt tyngre uppdrag och på så sätt gör en isärhållning av könen. Det är män som gör män, 

männen bestämmer vad som är manligt. Om män ger män de mer avancerade transportuppdra-

gen eller tyngre arbetsuppgifterna så är det ett sätt att hålla yrket manligt. Abrahamsson (2009) 

tar upp att manliga yrken kan ha en viss gemenskap som sträcker sig från de manliga arbetarna 

upp till manliga arbetsledare. Det kan finnas en sorts vi-anda och samförstånd i arbetsrelationen 

till kvinnor.  
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Denna manliga socialitet kan fungera som ett förbund mellan männen som kan utesluta kvinnor 

från vissa uppdrag och sammanhang. På detta sätt vidmakthålls det som Hirdman (2008) kallar 

den naturliga ordningen mellan könen. Den hierarkiska ordningen fortsätter och genuskontraktet 

som system kan upprätthållas. 

I SOU 2004:43 tas den könsuppdelade arbetsmarknaden upp. Jag kan se att könssegregeringen 

som tas upp kan skymtas inom transportbranschen. Intern könssegregering och genusordning 

går hand i hand, detta pågår då inom företaget eller organisationer, och kanske inte alltid upp-

märksammas. Män och kvinnor med samma yrke inom samma arbetsplats får inte utföra samma 

transportuppdrag, dessa arbetsuppgifter har en tendens att ”följa kön”. Intern segregering på en 

arbetsplats beskrivs ofta som hierarkisk. Här skymtar Hirdmans (2008) genusordning fram. 

Kvinnornas möjligheter att lyckas inom lastbilsföraryrket beror i stor utsträckning på männens 

välvilja, och vilken inställning arbetsledaren har till de kvinnliga brytarna. Gonäs (2001) tar upp 

det osynliga hinder som kallas för glastak. Att slå i glastaket är ett uttryck som återkommer när 

kvinnor inte kommer vidare i sitt yrke, eller blir uteslutna från vissa uppdrag. 

Ett yrke är i sig neutralt och har inget kön. När yrket fylls med innehåll och kopplas till en per-

son får yrket ett kön. Könsmärkning av yrken kopplas till vad som anses som manligt och 

kvinnligt. Lastbilsförare har alltid setts som ett manligt yrke, det manliga symboliseras av kraft-

fullhet och fysisk styrka. Abrahamsson (2009) tar upp att den starka symboliska kopplingen 

som finns mellan arbetet och manlighet gör att kvinnor kan ses som bristfälliga och otillräckliga 

och i behov av stöd i mansdominerade yrken. Kan detta vara en anledning till att kvinnorna 

uppger att de ofta erbjuds hjälp av sina manliga kollegor? Westberg - Wohlgemuth (1996) tar 

upp ett intressant samband mellan genus och arbetslivet. Om en kvinna misslyckas med att ut-

föra en arbetsuppgift som vanligtvis utförs av män, så anses kvinnan och kvinnor inom yrket 

som mindre lämpade för arbetsuppgiften. Men idag när yrket har blivit mindre fysiskt än vad 

det en gång var, har fokus på kompetens inom yrket flyttats. Kvinnliga egenskaper som lyfts 

fram av branschen som fördelar inom yrket är varsamhet med fordon och gods och ett mjukare 

körsätt. Att vara kostnadseffektiv i dag inom transportbranschen är en förutsättning för överlev-

nad, det är ett måste för att möta både inhemsk och utländsk konkurrens om transportuppdragen. 

Idag när fokus inom yrket ligger på det som förknippas med kvinnlighet så som social kompe-

tens, att vara serviceinriktad och att ha en hög toleransnivå så kanske transportbranschen håller 

på att sakta gå över mot en ny genusordning? 

Brytare 

När någon bryter den rådande genusordningen och väljer ett yrke som strider mot gängse upp-

fattningar av vad som är manligt och kvinnligt så hamnar personen i ett yrke där den är i köns-

mässig minoritet. Kvinnor som söker sig till ett manligt yrke kan ses som ett hot mot den man-

liga kulturen, och blir kvinnorna för många inom det mansdominerade yrket sjunker yrkets sta-

tus. (Gonäs 2001, Robertsson 2003).  I Abrahamsson (2009) framkommer det att kvinnor inom 

mansdominerade yrken kan utsättas för olika lojalitetstest om de är i minoritet på en arbetsplats. 

De kan utsättas för sexuella anspelningar för att se hur mycket de tål. De kan även få en roll som 

”gatekeepers” för att hålla andra kvinnor borta från yrket. På detta sätt vidmakthålls den hierar-

kiska ordningen. När jag tittar i min undersökning blir jag tudelad när det gäller kvinnliga bry-

tare, det framkommer två mönster. De kvinnor som vill se fler kvinnliga kollegor i branschen, 

och som hjälper varandra.  
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Jag ser även de kvinnor som inte vill ha in fler kvinnor i branschen, de tror då att charmen och 

det exklusiva med att vara kvinna i yrket skulle försvinna, så som framkommer i Abrahamsson 

(2009). Även Johansson (1997) och Nehls (1999, 2003) påvisar detta med exklusiviteten med 

att vara ensam kvinna i yrket.  

Vägen till framgång för en kvinna i manligt dominerade yrken kan vara att söka gemenskap 

med manliga kollegor istället för med andra kvinnor. Det är genom ”brödraskapet” som vägen 

till framgång kan nås. Robertsson (2003) framför att kvinnliga brytare kan riskera att bli illa 

behandlade inom yrket, men att deras lön och status inom yrket kan höjas. Detta kan vara en 

anledning till att inte vilja ha yrket mer könsneutralt. Dock är det en minoritet av kvinnorna i 

min studie som redovisar denna åsikt och ståndpunkt om blandning av könen på arbetsplatsen. 

Lastbilsföraryrkets manliga heteronormativa karaktär utmanas av de kvinnliga brytarna när de 

kommer in i yrket. Kön och sexualitet ifrågasätts. Hur maskulin får en kvinna tillåtas att vara 

innan hennes sexuella läggning ifrågasätts, och den kvinnliga lastbilsföraren förutsätts vara les-

bisk? Räcker det med att som kvinna utmana könsordningen inom lastbilsföraryrket? Några 

kvinnor som deltagit i undersökningen har uppgett att det har förutsatts att de är lesbiska på 

grund av sitt yrkesval. De har fått försvara rätten till sin egen sexualitet. Här utmanas Hirdmans 

genusordning. Enligt genusordningen är det är män som definierar vad som är kvinnligt, och 

vad som är ett kvinnligt yrke. Eftersom lastbilsföraryrket ses som ett manligt yrke, där männen 

förväntas ha en heterosexuell läggning, så utmanar kvinnorna genusordningen när de kommer in 

i yrket. Om då en kvinna kommer in i detta manliga yrke, så ses hon som okvinnlig. En okvinn-

lig kvinna förutsätts vara lesbisk. Dock är fördömandet mot kvinnlig homosexualitet mindre än 

fördömandet mot homosexuella män. Homosexuella kvinnor hotar inte Hirdmans könsordning 

på samma sätt som homosexuella män på grund av att kvinnor som grupp ses som underordnade 

männen. (Robertsson & Tovatt 2007). 

Konklusion 

Det som jag ser komma fram ur min undersökning är att yrket lastbilsförare inte är genusstyrt, i 

den meningen att kvinnor och män tycker och tänker olika om yrket. Det som jag kan se skymta 

fram är ett arbetsmiljöproblem som jag ser att båda könen är drabbade av. Denna slutsats bygger 

jag på att båda könen anser att yrket är stressigt och fysiskt tungt, och som en del av de intervju-

ade uppger, det är ett yrke som sliter på dem. Detta kan jag härleda till tidspressen som merpar-

ten av alla intervjuade uppger sig känna av, och som de på något sätt tar upp till diskussion eller 

berör i min empiriska undersökning. Andreas sammanfattar på ett bra och tydligt sätt vad han 

menar med tidspressen och stressen inom yrket: 

 

”Stressen, ja människan är ju lat av naturen. Ligger det ett paket på 30 kilo på flaket, då går 

det fortare att bära av det för hand, istället för att använda de hjälpmedel som finns tillhands. 

Jag skapar själv en situation som gör att jag får slita. Men, här kommer tidspressen in, det tar 

för lång tid köra ner bakgavellyften, gå upp på bakgavellyften, köra upp bakgavellyften, ta 

fram palltrucken, lägga på paketet, köra ner palltrucken med paketet från flaket och gå in till 

kunden med palltrucken och paketet, för att sedan ta upp palltrucken på bilen igen och ta sig 

ner från flaket. Då tar du hellre det tunga och ibland otympliga paketet i famnen och springer 

in med det till kunden.” 
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Det finns flera orsaker till stressen och tidspressen inom yrket som båda könen uppger, bl.a. ett 

tight tidsschema när det gäller lastning och lossning av gods. Detta härleder några i undersök-

ningen till att transportledarna är för snäva med tiden när de lovar kunden tider för lastning eller 

lossning. Den så kallade slot – tiden, att ha en speciell tid hos ett företag för lastning eller loss-

ning kan göra att de sätts under tidspress. Att tappa värdefull tid på grund av saker som de själva 

inte kan påverka är dock den vanligast förekommande anledning till tidspress och stress som 

lastbilsförarna uppger. Här nämns gods som inte är klart hos kund när det ska hämtas, kunden 

har inte maskiner framme för att lasta eller lossa godset med och trafiksituationer som uppstår 

som de inte rår över. Situationerna som kan uppstå runt omkring lastning och lossning på termi-

naler eller lastbryggor när något inte flyter på som det ska och stressen ökar tas upp av både 

manliga och kvinnliga lastbilsförare som ett växande problem. Alla intervjuade lastbilsförare i 

undersökningen är överrens om att förlorad tid inte kan köras in, den kan inte tas igen. Därav 

upplever många av lastbilsförarna att de är sena, enligt tidsschemat skulle varit någon annan-

stans nu när de jämför var de är och hur mycket klockan är.  

Den stressade arbetssituationen är något som lyfts fram av Arbetsmiljöverket i sin rapport och 

som också tas upp i Svensk åkeritidning nr 2 – 2014 (sid.12 – 17). I Arbetsmiljöverkets rap-

port
28

 (sid. 58) påvisas att den stressade arbetssituationen gör att arbetsmiljön försämras, och att 

lastbilsförarnas fysiska och psykiska hälsa påverkas. Sjukfrånvaro och arbetsskador ökar enligt 

rapporten. 

En avslutande tanke 

Jag tror att om transportbranschen vill få in fler kvinnor i yrket måste branschen arbeta mot en 

ökad jämställdhet inom yrket. Transportbranschen måste belysa och medvetandegöra hur ge-

nuskontrakten är utformade, arbeta mot i särhållandet av könen och minska den hierarkiska 

värderingen av arbetsuppgifter som finns inom lastbilsföraryrket. Lyckas branschen med detta 

finns alla förutsättningar för att kvinnor ska söka sig till yrket. Uppfattningar om vilket kön ett 

yrke eller en arbetsuppgift har relateras till och formas av det samhälle vi lever i. I dag när vi 

anser oss leva i ett samhälle där vi värderar jämställdhet mellan könen så borde fler kvinnor 

kunna komma in och vara verksamma inom lastbilsföraryrket. Jag påvisar i min studie att last-

bilsföraryrket är ett yrke som kvinnorna trivs inom. 

Förslag på vidare forskning   

Jag har två förslag på vidare forskning som har uppkommit efter att jag har avslutat denna 

undersökning med de kvinnliga lastbilsförarna. De tankar jag har nu och som skaver hos mig är: 

Hur ska gymnasieskolan, vuxenutbildningen och transportbranschen i samverkan göra trans-

portutbildningen och lastbilsföraryrket mer attraktivt för kvinnor? När jag pratar med de större 

åkerierna i min närhet påpekar de att de ser ett kommande problem med att rekrytera lastbilsfö-

rare med de rätta behörigheterna som behövs efter 2016. Efter 2016 får inga lastbilar i yrkestra-

fik framföras av förare som inte har den rätta uppgraderade YKB utbildningen. Åkerierna ser en 

möjlig risk i att tappa de lastbilsförare efter 2016 som jobbar extra hos dem. Risken finns att 

dessa lastbilsförare inte vill kosta på sig den kostsamma utbildningen som krävs för att kunna få 

köra extra hos åkerierna. 

                                                      

28 http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2013_12.pdf  2014-02-01  kl15.13 

http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2013_12.pdf
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Min andra tanke som skaver är, hur kan transportbranschen ändras så att lastbilsförarna inte går 

till arbetet med en känsla av att de redan är sena, fast deras arbetspass ännu inte börjat. De vet 

redan innan arbetet börjar att jag kommer att vara sen under dagen till någon eller några kunder. 

Jag tror att denna fråga bottnar i ekonomi, några av mina informanter härleder stressen till det 

pressade ekonomiska läge som transportbranschen befinner sig i, med ständig prispress på 

transporter och med konkurrens från både inhemska och utländska åkerier. Här ser jag att det 

skulle behövs forskning som undersöker varför transportbranschens villkor ser ut som de gör 

idag, och hur kommer transportbranschen till rätta med det. Detta ser jag som angeläget att be-

lysa för transportbranschens framtid som helhet, och för lastbilsförarnas framtida fysiska och 

psykiska hälsa. 
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Bilaga 1   

Intervjufrågor till de kvinnliga lastbilsförarna 

 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Antal manliga - kvinnliga lastbilsförare på arbetsplatsen/åkeriet? 

Hur länge har du arbetat som lastbilsförare? 

Vilken utbildning har du för detta yrke? 

Hur kommer det sig att du valde yrket lastbilsförare? 

Vilken uppfattning om lastbilsföraryrket hade du innan du blev lastbilsförare? 

Har du någon i familjen eller i bekantskapskretsen som kör lastbil?  

Vad tror du kan ha påverkat dig i ditt val att välja lastbilsförare? 

 

Yrket  

Kan du beskriva din arbetsdag? 

Vad upplever du som positivt med yrket lastbilsförare? 

Vad upplever du som negativt med yrket lastbilsförare? 

Kan du se att det kan finnas några hinder för kvinnor inom yrket lastbilsförare? 

(vad, hur, när, varför) 

Har du personliga erfarenheter av detta? 

Upplever du att kvinnliga lastbilsförare får fördelar genom att ni arbetar i ett mansdominerat 

yrke? 

Kan du se några nackdelar som en kvinnlig lastbilsförare kan uppleva genom att ni arbetar i ett 

mansdominerat yrke? 

Har du som kvinnlig lastbilsförare samma utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats som dina 

manliga kollegor? 

(Lön, arbetsuppgifter, positiv eller negativ särbehandling p.g.a. kön) 

Hur är statusen på lastbilsföraryrket? 

Har män och kvinnor som arbetar som lastbilsförare inom transportyrket samma yrkesstatus? 

Hur upplever du din egen status inom transportyrket som kvinnlig lastbilsförare? 

 

Bemötandet 

Hur blir du som kvinnlig lastbilsförare bemött av: 

 Kunder 

 Manliga kollegor 

 Kvinnliga kollegor 

 Arbetsledning 

 Familj, vänner, bekanta 

Upplever du att det finns fördomar om kvinnliga lastbilsförare, hur yttrar sig det i så fall? 

 

Kunskap och kompetenser 

Vilka kompetenser anser du att en lastbilsförare bör ha? 

Vilken kompetens anser du vara den viktigaste för en lastbilsförare? 

Kan du se om det finns skillnader i yrkeskompetens mellan manliga och kvinnliga lastbilsfö-

rare? 
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Hur uppfattas kvinnliga lastbilsförares kompetens i att framföra en tung lastbil av branschen? 

Hur uppfattas kvinnliga lastbilsförares kompetens när det gäller att lassa och lossa gods? 

Har du samma arbetsuppgifter som dina manliga kollegor på företaget? 

Kan du se att ditt kön kan påverka dina förutsättningar för fortsatt arbete inom ditt yrkesval som 

lastbilsförare?   (vilka farhågor ser du då?) 

Arbetskamrater 

Träffar du några arbetskamrater/kollegor under ditt arbetspass? (vad tycker du om det?) 

Äter du i lastbilen, eller träffas ni någonstans och äter gemensamt? (vad tycker du om det?) 

Upplever du att lastbilsföraryrket är ett ensamt yrke? (Om ja, påverkar det dig på något sätt?) 

Framtiden 

Vad tror du att du gör om 5 år? 

Varför tror du det? 
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Bilaga 2. 

 

Fältanteckningar Distribution/styckegodstransport med kvinnlig lastbilsfö-

rare 

 
Jag möter upp den kvinnliga lastbilsföraren utanför hennes arbetsplats kl.05.30 i en mellanstor 

stad i Småland. Jag har ringt till henne innan och talat om att jag står på parkeringen utanför 

åkeriet och väntar på henne. Det blåser och snöar ute, hon har varit och hämtat en arbetskollega 

som behövde skjuts till jobbet i snövädret. När vi kommer in på terminalen så är hennes lastbil 

och släp nästan färdiglastat, det lastas på under natten. Det som inte är lastat är paketen som ska 

med till den ort där hon ska lämna av godset, och där hon även hämtar nytt gods under dagen. 

Hon visar mig högen med fraktsedlar på godset som är lastat. De talar om vart godset ska, hur 

stort det är och hur mycket det väger, där står även hur många kolli det är (antal). Högen bred-

vid med fraktsedlar talar om vilka paket som ska med på bilen och släpet. Paketen är det enda 

som hon behöver lasta på själv. Hon lägger på dem i den ordning som hon kommer att köra runt 

på orten vi ska till. Innan hon börjar lasta på paketen tar hon handdatorn som sitter i lastbilen 

och loggar in på en skylt som sitter i lastterminalen, hon loggar in som lastning av gods. Med 

hjälp av handdatorn läser hon in alla streckkoder på fraktsedlarna på de paket och det gods hon 

ska ha med sig. På detta sätt kan kunderna och logistikföretaget se vart godset är med hjälp av 

godsets ID-nummer. Nu är godset inloggat som lastat bil och under transport. Paketen som las-

tas på är i majoritet till kund. Denna morgon är det bara en privatperson som hon ska leverera 

paket till. 

 

Hon påpekar att det finns olika grader av skicklighet på de personer som laster hennes bil under 

natten. En skicklig lastare lastar på hennes gods i den ordning som hon kommer fram till kun-

derna, hon behöver då inte flytta om godset på flaket eller flytta om paketen för att komma åt 

rätt gods. De mindre skickliga lastar på godset på ett mer ostrukturerat sätt, hon kommer då att 

behöva flytta runt godset på flaket, eftersom det inte står i rätt ordning. Detta får då göras hos 

kunderna på den ort det ska lastas av. Hon tycket att detta kan vara en källa till irritation, jobbet 

tar längre tid och du blir stressad av det. När hon lastat på paketen på bil och släp, loggar hon ut 

med handdatorn, lastning avslutad. Handterminalen sätts i laddaren, färdskrivarkortet läggs i 

färdskrivaren. Vi lämnar åkeriet vid 06.15. 

 

07.30  Lossar godset på släpet hos kund, denna kund ska ha allt gods som står på släpet och 

vissa saker på bilen. Kunden har truck att lasta av godset med, här lastas golv, paket och olika 

metallartiklar av. Hon får hjälpa till uppe på flaket med att flytta fram godset så trucken kommer 

åt, och även lyfta fram paketen som kunden ska ha.  

 

Kunden kollar av att det är rätt antal gods och det inte är skadat. Kunden skriver på sitt namn på 

fraktsedeln som en bekräftelse att godset är levererat. Inne i hytten läser hon av streckkoden på 

fraktsedeln igen, detta bekräftar för systemet att godset är levererat till kund. Fraktsedeln som är 

i två delar, delas upp så att hennes åkeri får en del, och logistikföretaget får en del. Denna pro-

cedur kommer att göras vid varje leverans av gods under dagen. 

08.10  ställer av det tomma släpet utanför en fabrik på deras lastbilsparkering, hon ska lasta på 

gods här i eftermiddag innan hon kör tillbaks till terminalen. 
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08.25  lastar av golv och glasrutor på en bygghandel. Hon får hjälpa till uppe på flaket med att 

flytta fram godset så trucken kommer åt, och även lyfta fram paketen som kunden ska ha. 

08.40  lastar av gods på en fabrik, här får vi stå i kö och vänta på vår tur. Under tiden går hon 

upp på flaket och förbereder godset inför avlastning. Det står inte i ordning, utan måste flyttas 

om på flaket. Hon drar fram de pallar som ska av här, och lastar på paketen på en tom pall som 

truckföraren på fabriken har med sig fram till bilen. 

09.03  Lastar av ”långgods” på en mekanisk verkstad, 2 långa järnstänger som är hopsatta med 

plåtband. När trucken lastat av rören så upptäcker hon att längden och vikten på rören inte 

stämmer överrens med det som står på fraktsedeln. Vi har fått med oss fel ”långgods” till fel 

kund. Den kund vi är hos nu väntar också på ”långgods”. Det står ett företagsnamn på godset 

och ett annat på fraktsedeln. Det andra godset måste ligga kvar på terminalen, här uttrycker hon 

att detta är nackdelen med att inte ha lastat bil och släp själv. Jag vet ju inte vad jag har med mig 

för något. Trucken lyfter på ”långgodset” igen på lastbilen. Inga sura miner hos kunden, han 

undrar bara när vi kan vara tillbaks i eftermiddag för att hämta upp den vanliga leveransen av 

gods från honom? (han vill gärna att vi är här senast 13.30, det är ju fredag) 

09.20  lämnar två paket hos företag 

09.28 lämnar två lätta rullar med skumplast hos mekanisk verkstad. Kunden undrar bara när vi 

kan vara tillbaks i eftermiddag för att hämta upp den vanliga leveransen av gods från honom? 

det är ju fredag? Hon svarar att vi är tillbaks mellan 14 - 14.30. 

09.32  lämnar två kartonger hos energibolag. 

09.33  lämnar två kartonger hos VVs bolag. 

09.40  lämnar paket hos företag som arbetar med sten 

09.43  lämnar paket hos bilverkstad. 

09.54  lämnar paket och en spis hos en el butik. 

09.58  går bort med tre paket till ett annat företag som ligger bredvid, det går fortare att gå dit än 

att köra runt gatan för att komma in där med lastbilen. 

10.03  lämnar tapeter hos ett färgföretag. 

10.05 lämnar paket hos en reklambyrå. Här får hon en fråga av kunden som hon brukar få, och 

som hon kan skratta åt. Vad kommer du med? Vad är det i paketen? Hon undrar hur hon ska 

veta det, hon får ju inte öppna paketen! Hon kan även få höra att: kommer du med en stor lastbil 

för bara detta lilla paket? Det verkar som kunderna tror att de är de enda som hon ska leverera ut 

paket och gods till den dagen, hon säger att då får man bara le lite mot kunden. 

10.15  lämnar en ½ pall hos en färgbutik, här får hon köra pallyften i snön fram till kundens 

dörr, här hjälper jag till att knuffa på, pallyften glider bara i snön. En man kommer ut ur butiken 

och undrar om han ska hjälpa till, jag sätter mig i hytten och skriver ner vad som hänt. När hon 

kommer in i hytten så ställer hon en fråga till mig. Hon talar om att när jag gick in lastbilen kom 

det ut en man till ur butiken som frågar om hon har släpet med sig i dag? Hon svarar att jag det 

har jag, då frågar den andre mannen, kan du köra med släp? Kan du backa med släp? Hon und-

rar om jag hade kört bilen idag och hon suttit bredvid, hade jag fått dessa frågor då? Hon ut-

trycker att jag blir så trött ibland på folk. 

10.24  lämnar ett madrasserat kuvert hos ett glasföretag. 

10.28  lämnar ett paket hos ett elföretag. 

10.40  lämnar 1 pall, paket och 2 kabelrullar. Här upptäcker hon och kunden att vi saknar paket 

som skulle varit med enligt fraktsedeln. Kunden vill att hon ska ringa och eftersöka vart hans 

paket finns, han väntar på dessa paket. Hon lovar att ringa transportledningen och kolla om de 
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vet vart de saknade paketen finns. Vi lämnar kunden och hon parkerar en bit därifrån, ringer 

transportledningen och förklarar situationen, de lovar att undersöka saken. 

10.45  lämnar av en pall med papper hos ett tryckeri, när vi lämnar tryckeriet ser vi en annan 

lastbil från samma åkeri som lastar av gods, kanske finns de saknade paketen på den bilen? 

10.52  lämnar paket till en kiosk inne i centrum, får med sig paketreturer från kiosken, paket 

som kunder inte hämtat ut, eller paket som kunder reklamerat. Hon går tvärs över gatan till 

kommunhuset med paket som hon lastat på en paketkärra. 

11.08  lämnar paket hos industri. 

11.16  ringer en privatperson om paketleverans, hon vet vart gatan ligger, men vilket hus ska 

hon till? 

11.28  ska lämna ett paket hos en möbelfirma, fraktsedel finns, men inget paket. Hon uttrycker 

när med denne person som har lastat bilen idag, vet man aldrig om allt finns med. 

11.32  lämnar paket hos en butik som säljer arbetskläder. 

11.36  lämnar en stor plåtbit som står på höjden, pallen har ställts med långsidan uppåt. Hon 

frågar truckföraren hur de ska göra, om hon kan knuffa till pallen så att den ramlar ner på rätt 

sida, så det går att komma åt den med truckens gafflar, detta vill inte truckföraren. Han hoppar 

upp på flaket efter att ha tittat på fraktsedeln hur mycket plåten väger, den väger 230 kg. De tar 

tag i var sin sida av pallen och försöker släppa ner den på lastgolvet så mjukt de kan. När truck-

föraren ska lyfta av pallen, går pallen sönder, den spricker. Jag hoppar då upp på flaket och 

hjälper till med att kasa fram pallen så långt det går på flaket mot flakkanten. Nu kan truckföra-

ren få ett bra tag om pallen och kan lyfta ner den. 

11.48  lämnar ”långgodset” järnstängerna som vi lastade av innan hos fel kund, lämnas hos en 

mekanisk verkstad. Blankis ute på gården, trucken har svårt att ta sig fram till lastbilen. 

11.58  lämnar paket hos bilverkstad. 

12.05 lämnar paket på skola. 

12.10 – 13.00  rast på parkeringen där hon ställt släpet på morgonen. Ibland äter hon i bilen, 

ibland stannar hon till på ett företag och äter i deras lunchrum.  

13.03  lämnar tre pallar med fönster och kartonger, här hittar hon kartonen till möbelvaruhuset, 

den vi saknade. Den var instoppad mellan två fönster, hon trodde att den tillhörde fönsterleve-

ransen. 

13.15  hämtar gods hos en fast hämtning. Det är hos den mekaniska verkstaden som ville ha 

godset hämtat innan 13.30, de stänger 13.30 på fredagar. Godset är inte klart, vi får stå här och 

vänta i 10 min, detta säger hon kan stressa upp en om jag har mycket gods att hämta. Kunden 

kanske kände av att han var sen ut med godset, han önskar oss en trevlig helg, och en fortsatt 

bra dag. Hon har ett antal fasta kunder hon ska åka till på eftermiddagarna och hämta gods, se-

dan tillkommer de andra som ringt in till transportledningen under dagen som vill ha gods häm-

tat. 

13.34  hämtar en pall med glas och ett ställ med glasrutor hos en glastillverkare. 

13.44  hämtar gods på en fabrik som tillverkar glas, här får vi vänta i c:a 10 min på att en annan 

lastbil ska lasta klart. På denna plats måste hon vara innan 14.00 på fredagen och lasta, efter 

14.00 är lastterminalen stängd. Här ska hon lasta på tre olika stora trälådor med glas i, och en 

stålställning med glas. 

14.10  ringer transportledningen och får reda på att utöver hennes fasta hämtningar på eftermid-

dagen så finns det fem ställen till att hämta gods på. De fasta hämtningarna är åtta stycken en 

vanlig dag, men fredagar är de ett par mindre, eftersom en del vill stänga tidigare. 

14.20  hämtar två pallar på en mekanisk verkstad. 
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14.28  hämtar paket hos energibolag. 

14.34  hämtar kartonger hos företag. 

14.39  lämnar tre kartonger på det företag där vi var först i morse. Hon hittade fler kartonger 

som gömt sig bland de andra i lasten, som de också skulle ha. Hos detta företag skrev de aldrig 

på fraktsedeln i morse, det var så mycket gods de fick, och då får hon tillbaks fraktsedeln på 

eftermiddagen när hon hämtar gods hos dem. Hämtar kartonger hos dem. 

14.48  hämtar två pallar trycksaker hos ett tryckeri. 

14.58  hämtar en pall med lantbruksartiklar hos en mekanisk verkstad. 

15.01  lämnar det saknade paketet till möbelvaruhuset, som hittades nerstoppat mellan de föns-

ter som levererades innan.  

15.08  hämtar paket hos yrkesbutik. 

15.15  hämtar en pall på ett företag. 

15.18  hämtar paket hos företag. 

15.25  hämtar två pallar hos lamptillverkare. 

15.32  lämnar av tre paket som skulle lämnats av inne på en fabrik, hon upptäckte tidigt i morse 

att vi glömt lämna dessa paket, när vi lämnade annat gods där. Detta är en fast hämtning på ef-

termiddagen, där för behövde hon inte vända om för att lämna in de glömda paketen. Ännu en 

konsekvens av att godset inte var lastat i rätt ordning. 

15.38  hämtar två pallar gods på samma fabrik, men på en annan plats på fabriksområdet. 

15.50  kopplar på släpet, dags att vända av hemåt igen till terminalen. 

17.00  kopplar av det tomma släpet på parkeringen på åkeriet. 

17.05  backar in mot terminalen med lastbilen, öppnar bakgavellyften, backar mot lastkajen. 

17.10  lämnar fraktsedlarna som åkeriet ska ha vid en bänk, en kollega kommer fram och undrar 

om hon har något på sin bil som han ska med till sin destination. Går bort till logistikföretagets 

kontor och lämnar in den del av fraktsedeln som de ska ha. Hon går bort till en streckkod och 

scannar in den med handdatorn och talar om att hon är tillbaks på terminalen igen. Jag frågar 

henne hur hon tycker att denna dag varit, hon säger att den har varit lugn, därför gjorde inte så 

mycket att godset var felplacerat på bilen. Vi har fått köra en del omvägar idag, som inte skulle 

behövts egentligen, men eftersom vi inte hade fullt med gods med oss, så gick det bra i alla fall. 

I vanliga fall har jag mer gods med mig än vad vi hade idag, totalt sett kan man säga att den 

”lugnaste” arbetsdagen är måndagar, då är det minst gods. 

17.20  Vi skiljs utanför hennes lastbil, hon ska gå in i hytten igen, och sätta handdatorn på ladd-

ning, plocka ut färdskrivarbladet som hon stoppade in på morgonen. Färdskrivarbladet talar om 

hur fort du kört, när du har kört, när du har stått stilla under dagen. Varje förare måste ha ett 

eget blad för varje körning som görs. 

17.30  hennes arbetsdag är slut. 
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Bilaga 3 

 

Porträtt av fyra manliga lastbilsförare 

 

Göran 

Göran är 64 år och gift med 3 vuxna barn. Två av sönerna kör lastbil idag. Göran är uppväxt i en 

familj som har ägnat sig åt åkeriverksamhet och han har åkt lastbil med pappa sedan han var 

liten. 

”Jag har åkt lastbil sedan jag kunde gå, jag fick sitta med hos pappa och växla. Jag åkte så 

kallad ”matsäck”. Det är när du åker med och hjälper till med att lasta och lossa, öppna och 

stänga grindar, du är allmänt behjälplig med det som behöver göras.” 

Göran tog körkort när han var 18 år, sedan började han köra kranbil efter en månad. Man be-

hövde inte ha ett trafikkort då för att köra lastbil. Det fanns egentligen inget annat alternativ till 

yrke för hans del. Han har växt upp inom yrket, det var det som han kunde, det som han kände 

sig trygg med. Nu har han arbetat 45 år inom yrket med att köra lastbil. 

Yrket 

Görans arbetstider i dag skiljer sig lite från det körningar han har haft innan genom åren. De 

körningar han har nu är mestadels på kvälls och nattetid, förutom tredje arbetsveckan som är 

dagtid. Innan har han mest kört på dagtid.  

”När jag ligger ute och kör till Borlänge från Nybro, så börjar jag 17.00 och kör 10 timmars 

pass, så jag slutar ungefär 05.00. Då har jag kommit fram till Borlänge. Sedan blir det att jag 

börjar 17.00 i Borlänge och slutar 05.00 – 06.00 i Nybro. Jag kör på Borlänge i två veckor, 

två resor i veckan, det blir 4 arbetsdagar. Tredje veckan kör jag hemma runt Kalmar-Nybro-

Öland. Då börjar jag 07.00-18.00 i fyra dagar. Det blir 40 timmars veckor. Det är rullande 

schema till Borlänge, jag kan börja på en söndagkväll och gå av en lördagmorgon. Hemma-

veckan är helgfri, det är olika vilken dag i veckan som jag är ledig då.” 

När Göran kommer till sin arbetsplats så får han lasta på det sista godset som ska med på resan. 

Detta gäller både i Nybro och i Borlänge, dock är det mesta är redan lastat när han kommer. 

Lastbilen har varit ute under dagen och lastats upp av lotsen. 

Det positiva med lastbilsföraryrket är friheten, du sköter dig själv inom vissa ramar. Du är inte i 

så stort beroende av någon annan för att få arbetet gjort. 

”Det är väl friheten som gjort att jag har hållit mig kvar så länge som jag gjort inom yrket. 

Jag tror inte att jag skulle kunna ha ett yrke där man är instängd och någon talar om vad och 

hur du ska göra.” 

Till det som kan ses som negativt med yrket är de nya kör och vilotidsreglerna som har kommit. 

De är osmidiga, och gör yrket svårare för oss. En liten överträdelse mot dessa regler kan ge 

dryga böter, om polisen tar dig. 

”Men, vi spelar inte med samma regler som de utländska förarna som mer eller mindre kan 

göra som de vill. De bryr sig inte om vårt regelverk, utan kastar böteslappen med ett leende 

på läpparna när de lämnar Sveriges gränser.” 
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Göran säger att många lastbilsförare upplever yrket som stressigt, tungt och slitigt. Med sin 

långa erfarenhet så kan han delvis hålla med, han upplever inte den körning som han har idag 

som stressig eller tung. Dels för att körningen är på nattetid, det finns mindre trafik på vägen då, 

och han har inga stopp på vägen för att lasta eller lasta om. Däremot har han förståelse för dem 

som hela tiden jobbar dagtid med distributionstransporter, så som han själv kör sin tredje ar-

betsvecka. Då kan det vara tungt och slitigt, och även tidspressat som man kan uppleva som 

stressigt. Göran försöker att använda de hjälpmedel som finns till hands när det gäller att flytta 

godset, men det kan vara både tungt och besvärligt att flytta runt en pall med gods på 1000kg 

eller mer med en handtruck. Helst om bilen lutar bakåt och du ska ha ut godset på bakgavellyf-

ten. Då gäller det att få stopp på godset så det inte åker av lyften, det är inte alltid så lätt. 

Bemötande 

Bemötandet han får som lastbilsförare i de dagliga situationerna upplever han som enbart posi-

tiva. Bemötandet från kunderna är bra. Du får det bemötande som du förtjänar, behandla kunden 

på ett bra och trevligt sätt och du får samma behandling tillbaka, det är hans erfarenhet av kun-

der. Göran tycker att lastbilsförare av båda könen behandlar varandra på ett bra sätt, de bemöter 

varandra med respekt när de träffas på terminaler och ute hos kunder. Men, han har inte träffat 

på så många kvinnliga lastbilsförare. De företagsledningar som han har haft kontakt med under 

årens lopp inom yrket, där tycker Göran att kontakterna mellan dem har fungerat bra. Göran har 

alltid ställt upp om det har behövts, och då har företget ställt upp på honom om han har behövt 

vara ledig eller något annat. Det är ett ömsesidigt givande och tagande. Tyvärr är det inte alltid 

som de lyssnar på förslag och förbättringar som man kan komma med, men han har ingen större 

insyn i deras verksamhet så han vet inte vad som ligger bakom deras beslut. När det gäller vän-

ner och bekanta så säger Göran, 

”Tyvärr så blir umgängeskretsen lite begränsad när man jobbar natt, man kan inte träffa vän-

ner och bekanta så ofta, men de vet ju om under vilka förhållanden som jag arbetar.” 

Kompetens 

Göran tycker att de kompetenser en lastbilsförare bör ha är sunt förnuft, att kunna tänka efter 

innan man gör något. Kommer jag in här med bil och släp och kan vända? Kan jag backa till här 

med släpet utan att gå ut och titta hur det ser ut bakom mig? Att kunna framföra och hantera 

fordonet i olika situationer på ett trafiksäkert sätt är en annan kompetens en lastbilsförare bör ha 

enligt Göran. 

”Har du dessa två kompetenser ihop med en social kompetens, du kan prata med folk, så har 

du stora chanser att lyckas i yrket.” 

Den enskilt viktigaste kompetensen enligt Göran är förmågan att framföra fordonet eller for-

donskobinationen på ett trafiksäkert sätt. Tyvärr så inser inte alla medtrafikanter vilken plats vi 

behöver i en rondell, eller vilken tid det kan ta att komma upp i hastighet igen med våra 60 ton 

om vi tvingas stanna. 

”Det är stora och tunga fordon vi hanterar som inte stannar på en femöring och som inte 

svänger runt lika enkelt som en personbil.” 

Göran upplever att det finns en fördom om kvinnliga lastbilsförare som etsat sig fast, den om att 

kvinnliga lastbilsförare inte orkar med yrket. De har inte den fysiska styrkan som behövs.  



 

 84 

Göran håller inte med om detta, det finns småväxta manliga lastbilsförare som också har pro-

blem med fysisk styrka, och de klarar att utföra arbetet. Varför skulle inte kvinnor kunna utföra 

detta arbete? 

Framtiden 

Om fem år så räknar Göran med att han har gått i pension. Han vet inte hur länge han tänker 

arbeta, men först och främst till 65, eller kanske 67 år. Allt beror på vilken körning han har då. 

Kan han behålla nattkörningen som han tycker sliter mindre på kroppen så kan han nog fortsätta 

arbeta vidare. Om blir det ren distributionskörning så kommer han nog att gå i pension vid 65 

år. 

”kroppen är rätt sliten redan nu, efter alla år i yrket. Det känns i nacke, armar och rygg. Allt 

slitande och dragande på tungt gods, och hoppande upp och ner från flaket har slitit på en.” 

Göran kan tänka sig att hoppa in och jobba extra efter att ha gått i pension om det skulle behö-

vas. Att arbeta extra som vikarie på sommaren eller ta några körningar som timanställd för att 

hjälpa till vid sjukdom osv är ett tänkbart alternativ. Men, det beror på om företaget betalar vi-

dareutbildningen som behövs för att få behålla behörigheterna som han har idag. Det är då ADR 

(farligt gods utbildning) och YKB (yrkeskompetens bevis) som behöver förnyas under kom-

mande femårsperiod. Göran kommer inte att betala dessa vidareutbildningar själv när han blivit 

pensionär. 

Erik 

Erik är 37 år och är sambo, de har två barn på fyra och sju år. Innan Erik började inom lastbils-

föraryrket arbetade han som snickare på ett större byggföretag i tre år. Han har en gymnasial 

utbildning inom byggprogrammet i botten. När Erik arbetat som snickare i tre år så blev han 

uppsagd av byggföretaget på grund av arbetsbrist. När han tog kontakt med arbetsförmedlingen 

så undrade de om han kunde tänka sig att byta yrke. Erik har alltid tyckt att lastbilsföraryrket 

verkade vara ett roligt yrke, så han föreslog att han kunde tänka sig att utbilda sig till lastbilsfö-

rare. Arbetsförmedlingen ställde sig positiva till valet av yrke och Erik kunde via arbetsför-

medlingens försorg ta lastbilskörkort med släp och truckkort. 

”Jag har ingen i familjen som kör lastbil, men jag har en kompis som körde lastbil när jag ar-

betade som snickare. Jag åkte med honom ibland, och på så sätt kom intresset för yrket. Han 

körde gruslastbil med släp och jag fick hjälpa till med att stänga luckorna efter att han hade 

tippat.” 

Yrket 

Erik har olika körningar, han har ingen fast körning som han har hela tiden. Arbetstiderna är 

också olika beroende på vilken runda han ska köra. Erik förklarar sin arbetsdag så här, ska jag 

hålla mig runt Nybro, så börjar jag 07.00. Ska jag börja i Västervik, Vimmerby så börjar jag 

04.30. Jag har arbetstid till 17.00. Jag kör 4 dagar i veckan, schemalagd tid är egentligen 06.00-

17.00, men jag kan vara flexibel beroende på vart jag ska köra. Jag kör allt från köttfärslimpa till 

motorsågar och bräder. Erik säger att yrket är så mycket mer än att ”bara” köra lastbil, vilket 

många tror att man ”bara” gör. 
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”Jag har räknat på att jag kör ungefär 150 – 170 mil i veckan. Kör jag på Västervik, så kan 

det var 4-8 lastningar och lossningar, resten är körning. Kör jag på Kalmar kan jag ha 25 

lossningar och 15 lastningar på en dag, då kör jag inte så många mil.” 

När det gäller stress så säger Erik att det är ingen som tackar dig för att du stressar, det är lättare 

att göra misstag under stress, skada bilen eller godset. Ofta är det ett stressigt yrke. Du kan inte 

köra in förlorad tid på vägen. Du kan tappa tid vid lastning och lossning, och den går aldrig att 

köra in. Han upplever också att yrket är tungt och slitigt, men att det beror mycket på en själv. 

Det finns hjälpmedel att använda vid hantering av gods, men ibland tar det för lång tid att an-

vända dem.  

Då tar han hellre tag i godset och bär in det till kunden själv utan att använda palltrucken. Tids-

pressen gör att han ibland väljer bort hjälpmedel. 

Ja. Jag slarvar lite med att använda hjälpmedel, det tar för lång tid i vissa lägen att göra det. 

Väger sakerna under 80-90kg och det går att lyfta, så gör jag det utan hjälpmedel. Men, man 

får skylla sig själv om man får ont. Det är tidspressen som gör att det blir så här. 

Det som Erik upplever som positivt med lastbilsföraryrket är friheten och alla kunder som han 

träffar. Han ser sig själv som en social person som skulle ha svårt med att arbeta helt ensam, 

utan kontakt med andra. 

”Friheten, du har ingen chef som står och övervakar dig. Jag gillar att träffa nya människor, 

nya kunder. Jag älskar att köra, att köra lastbil. Du har nya tapeter på ditt kontor hela tiden. 

Jag älskar yrket som sådant. Vill jag stanna och köpa en glass, och jag anser att jag har tid, 

då gör jag det. Hur många jobb kan du göra så på?” 

Det som kan ses som en negativ del av yrket är att folk tror att det är ett lätt yrke, vem som helst 

klarar av att göra detta yrke. Otacksamheten för det jobb de utför, folk ser dem som problem. De 

är i vägen för dem, stoppar upp dem. Men, säger Erik, de reflekterar inte över hur deras mat 

eller andra produkter som de vill köpa har kommit till affären. En annan del av yrket som Erik 

upplever som negativ är att du aldrig vet när du kommer hem. Detta har blivit mer påtagligt nu 

när barnen börjar växa upp och vill att han ska följa med på deras aktiviteter på kvällarna. Erik 

har alltid spelat fotboll, och skulle kunna tänka sig att vara tränare för sonens knattelag i fotboll. 

Men, han vågar inte ta på sig det uppdraget beroende på att han aldrig vet när han kommer hem. 

”Jag vet när jag börjar, och har en uppfattning om när jag borde vara hemma. Men, allt kan 

hända, och detta yrke är inget yrke där du stämplar ut 16.00 och går hem, utan du gör klart 

det du ska göra oavsett vad klockan blir. Bilen ska vidare med en ny förare på kvällen som 

räknar med att du har gjort det du skall göra innan du kommer hem.” 

Bemötande 

Bemötandet från kunderna upplever Erik som bra och positivt. Kunderna kan ibland bli på då-

ligt humör om han är sen till dem för hämtning eller lämning. Men, det är inget som han bryr sig 

om, han försöker vara trevlig och tillmötesgående mot dem ändå. 

”Kunderna kan ibland ha en liten skev bild av verkligheten. De verkar tro att de är de ända 

som jag ska lämna gods hos under dagen, och har ibland svårt att förstå att jag kan vara 

sen.” 
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Bemötandet från manliga kollegor är oftast bra, de hjälps åt om det behövs. Men, ibland kan han 

råka ut för att det finns en viss jargong på terminaler om du kommer dit för första gången. Man 

måste bevisa att du man kan yrket, innan du blir accepterad och kan få hjälp med lastning eller 

lossning. Erik uttrycker det som att ibland känns det som att man måste förtjäna en viss respekt 

inom yrket. 

De kvinnliga lastbilsförarna får snabbare hjälp och mer hjälp än de manliga lastbilsförarna ute 

på terminalerna och hos kunderna. Erik är inte säker på att de kvinnliga lastbilsförarna uppskat-

tar detta. När det gäller frågan om kvinnliga lastbilsförare får fördelar inom yrket svarar Erik så 

här. 

”Både ja och nej. Har de kvinnliga lastbilsförarna utseendet med sig, vill många manliga kol-

legor hjälpa dem. Däremot om det är ett mer manhaftigt fruntimmer, så får de inte lika mycket 

hjälp. Tyvärr så är det på det sättet. Jag har varit med om en kvinnlig lastbilsförare som var 

så vacker att hon skulle kunna vara fotomodell, hon körde distributionstransporter. Hon har 

backat till sin bil till en port på terminalen, bredvid står det en kille som är liten till växten 

och sliter med en stor tung pall på 1200kg. Han ber killarna som jobbar på magasinet om 

hjälp, och får till svar att det är inte deras jobba att dra av pallen från bilen. När den kvinn-

liga lastbilsföraren ska börja dra av sina pallar, så kommer dessa fyra herrar fram och erbju-

der sig att hjälpa henne. Vad bra säger hon, ger sina fraktsedlar till dem, och går över och 

hjälper killen med den tunga pallen som de fyra herrarna inte ville hjälpa. Hon hade inte bett 

om att få hjälp. Sådana kvinnliga lastbilsförare får min fulla respekt. Både killar och tjejer 

måste ha skinn på näsan, det krävs för att klara sig i detta yrke”. 

Erik nämner att han försöker undvika att prata om sitt yrkesval om han är på fest eller träffar 

nya människor i grupp. De finns så mycket förutfattade meningar om yrket. Det är inte alltid 

han känner för att stå upp och försvara sitt yrkessval. Den vanligaste förutfattade meningen om 

yrket är att det är ett lätt yrke, hur svårt kan det vara att köra lastbil?  

Kompetens 

Erik räknar upp två kompetenser som han anser att en lastbilsförare måste ha för att förutom att 

vara stresstålig. Den viktigaste kompetensen anser Erik vara empati, förmågan att kunna sätta 

sig in i en annan persons liv. Social kompetens, att kunna prata med kunder är en kompetens 

som är nödvändig eftersom du är företagets ansikte utåt. Att kunna känna av hur kollegor och 

kunder har det, och att ge en hjälpande hand om det behövs är den viktigaste egenskapen anser 

Erik. 

”Jag hjälper alla som behöver hjälp, stor som liten, man eller kvinna. Att kunna ta sig tiden 

att hjälpa till om det behövs är i min värld en självklarhet. Tyvärr så resonerar inte alla så, 

vilket är synd.” 

Erik kan inte se att det skulle finnas skillnader i kompetenser mellan manliga och kvinnliga 

lastbilsförare om de arbetat lika länge med samma sak. Det som kan vara en nackdel för kvinnor 

när det gäller att hantera stort och tungt gods är kvinnornas längd, de är oftast kortare och kvin-

nornas mindre vikt, de är oftast fysiskt mindre. 

När det gäller framförandet av lastbilen så tror Erik att kvinnorna generellt har mer status än 

männen. Kvinnor har rykte om sig att köra lugnare, förbruka mindre diesel och vara försikti-
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gare. Männen använder sig ofta av ”det går nog”. De går inte ut och tittar innan de backar till en 

lastbrygga. 

Erik nämner att det finns fördommar om kvinnliga lastbilsförare, och att det då är kopplat till 

sexuell läggning. Att kvinnliga lastbilsförare skulle vara ha ett okvinnligt utseende och vara 

lesbiska.  

Framtiden 

Om fem år så tror Erik att han fortfarande kör lastbil. Om det känns likadant om fem år som det 

gör idag, så har jag samma körningar som idag, med distribution. Jag trivs med att träffa folk, 

och det gör jag med den körning som jag har nu. 

”Jag har hittat min plats i livet. Det är detta som jag vill hålla på med. När jag satte mig i en 

lastbil bakom ratten första gången och kunde börja arbeta inom yrket så kände jag att, nu är 

jag hemma.” 

Marco 

Marco är 45 år gammal och är gift, han har tre barn i åldern 17, 13 och 10 år. Marco kommer 

ursprungligen från före detta Jugoslavien, den del som i dag är Kosovo. 

Marco flydde från kriget och kom med sin familj till Sverige 1992. Marco tog personbilskörkort 

och lastbilskörkort i Kosovo och arbetade fem år i Kosovo som lastbilsförare innan han flydde 

till Sverige. När han kom till Sverige fick han ta om sina körkort på nytt igen på en trafikskola 

och har betalat för sin körkortsutbildning själv. 

”Mina körkort gällde inte i Sverige, så jag har tagit dem själv på trafikskolan och betalat allt 

själv. Lastbil, släp och buss kostade mig 30 000 kr.” 

Marco har ingen i familjen eller släkten som har kört lastbil, utan intresset för lastbilar kom när 

han var liten. Han tyckte om att titta på sopbilen som kom och tömde soporna där han bodde, 

och han fick möjlighet att få åka med sopbilen ibland. Där växte hans intresse fram för att köra 

lastbil.  

Yrket 

I hemlandet körde Marco möbeltransporter fram tills hans familj flyttade till Sverige. Den kör-

ning han har idag är på dagtid med distributionstransporter och styckegods. Marco börjar 05.00 

– 14.00 ena veckan. Andra veckan kör han 07.00-16.00, båda veckorna är 5 dagars vecka. 

Marco kör olika sorters gods, han vet aldrig vad han ska ha med sig, eller vad han får med sig 

tillbaka in till terminalen. På eftermiddagen samlar han ihop gods som ska med på bilarna till 

Örebro, Stockholm och Gävle. Det gods som han samlar in lastas om till de andra destinationer-

na på terminalen. 

Marco upplever att yrket ibland kan vara både stressigt och tungt, oftast beror det då på situat-

ioner som han själv inte råder över. Till situationer som han inte själv råder över räknar han köer 

på vägarna, olika trafiksituationer och att det strular vid lastning eller lossning hos kunder. Strul 

hos kunder kan t.ex. vara att kunden inte har en truck eller hjullastare att lasta av godset med när 

han kommer. Kunden ska då låna en truck hos ett annat företag, och detta tar tid som aldrig går 

att köra in. På frågan om yrket är tungt och slitigt svarar Marco så här, detta gäller då en körning 

som han hoppar in på ibland och hjälper till, en körning som han har haft förut om åren. 
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”Ibland, det beror på en själv. Det är lite själv göra, själv ha. Ibland så orkar man inte ta 

fram kranen för att lasta av godset med, utan man öppnar bakgavellyften och släpar av rören 

istället. Då får man skylla sig själv. Här kommer tidspressen in, det tar dubbelt så lång tid att 

ta av kapellet och ta fram kranen som det gör att släpa av de 6 meter långa rören ett och ett 

med bakgavellyften.” 

Det som Marco tycker är det positiva med sitt yrke är friheten, du styr dig själv till stor del. 

Friheten inom yrket som Marco upplever kopplar han ihop med respekten han får från arbets-

ledningen, han har bevisat att han kan yrket.  

”Friheten att kunna planera och avgöra själv vad som behövs göras. Att jag kan planera upp 

min dag ihop med trafikledningen, de ger mig ett stort förtroende.” 

Vintern, halkan och kylan är det som Marco räknar som det negativa med yrket. Han har ännu 

inte varit med om någon trafikolycka eller kört ner i diket med bil och släp. Det gäller att an-

passa farten efter väglaget. Marco påpekar också hur viktigt det är att sätta lasten rätt på bilen 

och släpet så bilen blir körduglig på vintern. Du får inte ha för tunga saker på släpet, då orkar 

inte lastbilen dra sig fram. 

”Jag tycker inte om snö och halka, det blir svårare att arbeta då. Jag går till arbetet med en 

klump i magen om jag vet att det ska bli snöoväder under dagen. Det kan tära på mig” 

Bemötande 

Bemötandet han får från kunderna är positivt.  

”Vi har ju ett gemensamt intresse i detta kunden och jag. Jag vill bli av med lasten på bilen 

och kunden väntar på leveransen av godset.” 

Marco tycker att kollegorna generellt bemöter varandra på ett bra sätt, de hjälps för det mesta åt. 

Men, äldre kollegor säger att det var lättare att få hjälp innan, nu är det mer att du får klara 

det själv. Ibland kan det vara så att man drar sig för att be om hjälp. Varför vet jag inte, kan 

det ha med stressen att göra? 

När det gäller status inom yrket så tror Marco att männen har mer status, beroende på att de har 

hållit på längre inom yrket. Men, att kvinnornas status och anseende hela tiden ökar. 

Kompetens 

De kompetenser som Marco tycker att en lastbilsförare bör ha är en fallenhet för yrket och att 

man är ordningsam. Att köra lastbil kan vem som helst lära sig, men att kunna hantera den i 

olika situationer som uppstår under en dag är det som Marco menar som en fallenhet för yrket. 

Du ser vad som behöver göras och kan bedöma hur det bör göras på bästa sätt. Du kan ta snabba 

beslut. 

Så som lastbilsföraryrket ser ut idag så ser Marco inga hinder för kvinnor som vill ta sig in i 

yrket. Kvinnorna klarar av det lika bra som männen. Han kan inte se att de kvinnor han möter 

inom yrket har fått några fördelar på grund av att de är kvinnor. Det som kan skilja är att kvin-

norna får ett mer positivt bemötande ute hos kund. 

”De är inte så många ännu, så de får ett trevligare bemötande hos kunderna när de kommer. 

Kommer det en tjej, vad trevligt” 
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När det gäller framförande och hantering av fordonet så tror han att kvinnor är generellt lugnare 

än männen. Det är en allmän uppfattning att kvinnorna kör lugnare och försiktigare. Tyvärr så 

har han hört kommentarer från personer inom branschen som vänder detta mot dem. De anses 

vara för långsamma, det tar för lång tid för dem.  

”Min erfarenhet säger mig att de frågar mycket, det ser trångt ut här, det ser svårt ut. De är 

mer försiktiga och tänker efter. Det ses inte alltid som positivt.” 

Framtiden 

Så som Marco ser idag på framtiden så kommer han att finnas kvar inom yrket, fast han har 

kanske en annan körning. 

”Jag är alltid öppen för förslag om nya uppgifter. Sedan har du det här med att om du byter 

arbetsplats, så är du sist in och blir först ut om det behöver avskedas folk. Det är en stor risk 

att ta. Vi är ett så stort transportföretag, så det finns många olika transporter man kan köra 

hos oss, om du tröttnar på den körningen du har idag.” 

 

Andreas 

Andreas är 23 år och ensamstående. Andreas har kört lastbil med släp i tre år. Han har gått en 

gymnasial 3 årig transportutbildning på orten där han bor. Lastbilar och maskiner har alltid fun-

nits runt honom sedan han var liten. Familjen har ett åkeri med två bilar där de kör asfalt på 

sommarhalvåret, de kör även foder till lantbrukare och på vintern så har de plogbilar. Det är 

pappa och storebror som kör dessa lastbilar. Intresset för att köra saker har tett sig naturligt. 

Yrket 

Andreas har en fast körning, han kör alltid samma saker, byter inte bil eller uppdrag. Han har 

alltid samma arbetstider. 

”Min arbetstid 06.00-17.00 4 dagar i veckan. Kör livsmedelstransporter och även distribut-

ionstransporter och styckegods. Det kan vara kylda och frysta varor i distributionstrafik, och 

vanligt styckegods. Styckegods är till företag och livsmedel kör jag till butiker och företag från 

centrallager och grossister.” 

Andreas upplever yrket som tung och slitigt. Det är inte som han trodde att det skulle vara, med 

tanke på sin uppväxt i pappas åkeri, han säger, 

”Jag trodde att man var en ratthållare, man ”bara ”kör lastbil. Det skulle inte vara så mycket 

fysiskt arbete, det beror nog på att pappa har ett åkeri som är inom anläggningsbranschen. 

Jag trodde man mest körde, fast med det jobbet jag har idag, så tillbringar jag mer tid på fla-

ket än vad jag kör. Naturligtvis beror det på vilken körning jag har.” 

Stressen inom yrket upplever Andreas som jobbig, han känner att han alltid ligger efter i tidta-

bellen, han skull ha varit på ett annat ställe nu enligt klockan. 

”Stressen, ja människan är ju lat av naturen. Ligger det ett paket på 30 kilo på flaket, då går 

det fortare att bära av det för hand, istället för att använda hjälpmedel som finns tillhands. 

Jag skapar själv en situation som gör att jag får slita. Men, här kommer tidspressen in, det tar 
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för lång tid köra ner bakgavellyften, gå upp på bakgavellyften, köra upp bakgavellyften, ta 

fram palltrucken, lägga på paketet, köra ner palltrucken med paketet från flaket och gå in till 

kunden med palltrucken med paketet  för att sedan ta upp palltrucken på bilen igen och ta sig 

ner från flaket. Då tar du hellre det tunga och ibland otympliga paketet i famnen och springer 

in med det till kunden. Det kan även vara slitigt att hantera riktigt tunga pallar”. 

Det positiva med yrket är alla personliga möten med människor som blir under en arbetsdag. 

Jag försöker ta mig tid att prata några ord med de kunder jag träffar på under dagen, bygga upp 

en personlig kontakt. Jag har kört samma runda i tre år nu, så vi har byggt upp en kompisrelat-

ion kunderna och jag. 

”Jag är en väldigt social person, som trivs med att träffa folk. Jag tror att det är en förutsätt-

ning för att lyckas inom detta yrke”. 

Det negativa med yrket är stressen som skapas av det tidspressade schemat. Han vet om att det 

inte går fortare om man stressar, men den inre stressen byggs på hela tiden när han vet att han 

ligger efter i schemat och kunderna står och väntar på godset. Har han många tidslastningar – 

tidslossningar under dagen som kan öka på stressen. Kommer man försent till dessa, kan åkeri-

företaget få betala böter. 

”Det är mycket tidslastning och tidslossning av gods numera. Firmorna har inget lager av de-

lar idag, de ligger på lastbilen.” 

Andreas beskriver stressen på detta sätt när han kommer in på stress och att han kan känna sig 

övervakad av systemen i bilen. 

”Det är ett ständigt jagande hela tiden. Det skulle vara ett fritt yrke sa de när man började, 

men man är ständigt övervakad av tre datorer i bilen och kör o vilotidsreglerna med det digi-

tala färdskrivarkortet”. 

Bemötande 

Mötet med kunder och det bemötande han kan få av dem beskriver Andreas som tudelat. 

”Vissa är bra, vissa är dåliga. Generellt får du ett bättre bemötande från privatkunder än från 

stora företag. På stora ställen om de ser att du kommer 5 minuter innan deras rast, så kan de 

gå och gömma sig, så att du får vänta på att deras rast är slut och de behagar att hjälpa dig. 

Då kan du tappa en 15-20 minuter där som du aldrig kan ta igen. Men, man har lärt sig vilka 

butiker och företag det är, så jag kan planera om min körning lite om klockan är sen.” 

Kollegorna inom yrket, manliga som kvinnliga håller ihop och hjälper varandra om det skulle 

behövas. Andreas påpekar däremot att ingen frågar om du behöver hjälp, du måste själv be om 

det. Men, man lär sig snabbt vilka som man inte ska hjälpa, de som inte hjälper dig om du behö-

ver hjälp. Det drabbar bara dem själva, det är svårt att bli av med ett sådant rykte. 

”Det är en liten tuff jargong chaufförer emellan ibland. Man får lära sig att ge och ta kom-

mentarer. Men, mestadels vi hjälper varandra om det behövs.” 

Bemötandet från företagsledningen upplever han som bra. De behandlar alla i företaget på 

samma sätt, vilket Andreas anser som självklart. Däremot säger Andreas att han upplever att det 

kan finns en negativ särbehandling mot kvinnliga lastbilsförare inom vissa åkerier, men inte på 

det åkeri han arbetar på. Den negativa särbehandlingen består då i att de kvinnliga lastbilsförar-

na då får de mindre avancerade körningarna. 
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Bemötandet från kompisar och bekantskapskrets är till största del bra, men vissa har ingen för-

ståelse för hur yrket är. Andreas säger så här om deras bemötande, 

”Bra, men det finns ju de inom bekantskapskretsen som tycker att det kan ju inte vara så job-

bigt att köra lastbil. Du sitter ju bara där och håller i ratten. Hur jobbigt kan det vara? Du 

”bara” kör ju lastbil, hur kan du vara trött?” Det är ungefär som när man pratar med mor-

mor. De tror att man sitter med ena handen på ratten och i andra handen har du en kaffekopp. 

Det är lite mer att göra i detta yrke, än att bara vara en ”ratthållare” 

 

Kompetens 

De kompetenser som Andreas anser att en lastbilsförare måste ha är förmågan att kunna läsa av 

trafiksituationer, att kunna tänka åt sina medtrafikanter. Hela tiden ligga steget före i tanken om 

hur en trafiksituation kan utveckla sig. Denna kompetens i kombinationen med att kunna fram-

föra det stora och tunga fordonet på ett trafiksäkert sätt är de viktigaste kompetenserna, vilka tar 

ett tag att lära sig enligt Andreas.  

”I början tyckte man att här kommer jag, jag är King of the road med min stora lastbil med 

släp. Det tog ett tag att kunna släppa den tanken och tänka steget längre än medtrafikanterna. 

Du får köra åt dem också för att kunna rädda eller undvika olika trafiksituationer” 

Andreas ser inga hinder för kvinnor som vill börja som lastbilsförare. Andreas tycker inte sig se 

att de kvinnor som finns inom yrket idag får några fördelar på grund av sitt kön. De kvinnor 

som han har stött på ute på terminaler och hos kunder kan yrket lika bra som männen, han ser 

ingen skillnad i kompetenser och kunskap. När det gäller fördommar så säger Andreas att det 

finns fördommar om att kvinnor inte kan köra lastbil, de klarar inte att hantera lastbil med släp. 

Men, säger Andreas, jag har gått en gymnasial transportutbildning med tre tjejer i min klass och 

de var minst lika duktiga som vi killar på att köra och manövrera både lastbilar och truckar. 

”De är försiktiga, släpper du ut en nybakad ung kille med bil och släp, han är ju King of the 

road. Här kommer jag. Det ska gå i full fart. Tjejer är mer försiktiga och omtänksamma. Både 

kvinnliga lastbilsförare, och speciellt kvinnliga truckförare är duktiga. De är lugna och försik-

tiga och har blick för det.” 

Framtiden 

Andreas tror inte att han kommer att vara kvar inom yrket om fem år. Han känner att han vill 

prova på något annat. Nu kör han lastbil själv och är uppväxt inom åkerinäringen, det kunde 

vara roligt att göra något annat. Lastbilskörkortet ger vissa fördelar i yrkesvalen han står inför, 

t.ex. brandman behöver ett lastbilskörkort. 

”Jag vet inte, jag flera tänkbara alternativ. Jag kan tänka mig att bli polis, eller brandman. 

Jag har bestämt mig för att plugga till brandman på distans i Revinge för att sedan kunna 

söka till polisutbildningen. Om jag inte kan bli brandman eller polis så vill jag läsa på högs-

kola/universitet mot speditör inom branschen. Jag vill i så fall bli transportledare mot ut-

landskörning. Jag tror den utbildningen finns i Malmö. I så fall kommer jag tillbaka till yrket 

igen fast i en annan form”. 
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