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Att ha en blick och en fallenhet för det. 
En studie av yrkeskunnande inom lastbilsföraryrket. 

 
Peter Dahlström 

 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att få en insikt i och kunskaper om vad som gömmer sig bakom 

uttalanden som att man måste ha en blick och en fallenhet för det. I studien har två manliga 

lastbilsförare med lång erfarenhet av lastbilsföraryrket intervjuats om deras sätt att se på vilka 

kunskaper som behövs för att ses som en kompetent och yrkesskicklig lastbilsförare. Kun-

skaperna som lastbilsförarna lyfter fram är att ha en blick och en fallenhet för yrket. 

Studien visade att lastbilsförarna hade svårt att sätta ord på vad de menar med att ha en blick 

och en fallenhet för yrket. Resultatet i studien visade att det som lastbilsförarna pratar om när 

det gäller att ha en blick och en fallenhet för yrket bottnar i Aristoteles kunskapsbegrepp te-

chne som ses som färdighetskunskap och fronesis som ses som förtrogenhetskunskap.  

Inom färdighetskunskapen ryms att ha en fallenhet för något, du har förmågan att utföra en 

handling. Denna förmåga utvecklas genom övning och erfarenhet, och det går inte att förut-

säga hur långt en enskild förmåga kan utvecklas. Inom förtrogenhetskunskapen ryms att ha en 

blick för något, man kan se mönster eller beteenden som man kan tolka och se utgången av. 

Men, man kan inte ha en blick för något som man inte har upplevt innan. Båda kunskaperna 

bygger på att du har samlat på dig erfarenhet över tid. De samverkar med varandra i olika 

grad, beroende på personliga egenskaper, och den specifika situation de ställs inför. 

 

Nyckelord: 

Blick, Fallenhet, Förmåga, Lastbilsförare, Praktisk kunskap, Yrkeskunnande, Yrkeskompe-

tens.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Abstract 
The purpose of the study was to get an insight into what it is that hides behind the statement to 

have an eye for something and an aptitude for something. In this study i have been in contact 

with two male truck drivers who have a long experience from truck driving. In the study they 

told me what knowledge they see as needed to be seen as a competent and skilled truck driver. 

The knowledge that the truck drivers brings out is to have an eye and an aptitude for the pro-

fession. The study showed that truck drivers had a hard time putting into words what they 

mean by having an eye and an aptitude for the profession. 

 

The results of the study showed that when it comes to having an eye and an aptitude for the 

profession that stems from Aristotle's concept of knowledge, techne seen as skill knowledge 

and phronesis seen as familiarity or intimate knowledge. Within skill knowledge fit to have an 

aptitude for something, you have the ability to perform an action. This ability develops with 

practice and experience, and it is not possible to predict how long an individual's ability can 

develop. Within familiarity knowledge fit to have an eye for something, you can see patterns 

or behaviors that can be interpreted.  

 

But, you can´t have a look for something you have not experienced before. The knowledge is 

based upon what you have accumulated over time. The knowledge interacts with each other to 

different degrees depending on personal characteristics, and the specific situation they face. 

 

 

Keywords: 

Eye for something, Look for something, Ability, Aptitude, Practical knowledge, Proficiency, 

Skills, Truck driver, Vocational skills, Vocational Qualifications 

 

Tack 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till de två lastbilsförare som har deltagit i denna studie, och 

som med sin stora kunskap om lastbilsföraryrket och sitt visade intresse för studien har beri-

kat min dag. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare för värdefulla tips och råd 

under skrivprocessen.                             
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Inledning   

Björn vaknade av larmet på väckarklockan 03.00. När han tittade ut genom fönstret så såg han 

att det hade fallit ganska mycket snö sedan han gick till sängs. Temperaturmätaren på fönster-

karmen visade minus 8 grader och det blåste ute. Han såg snöröken som for förbi där hans bil 

nu stod insnöad. Meteorologen på kvällsnyheterna hade varnat för att det kunde komma två 

till tre decimeter snö under natten, så han hade gjort i ordning sin matlåda innan han gick och 

lade sig, för att vara förberedd. Nu hade han en timme på sig att skotta fram bilen och ta sig 

till terminalen där han skulle lasta på godset på bil och släp. I dag hade han en runda att köra 

som totalt blev mellan 35 - 45 mil innan han var tillbaka igen på terminalen. I dag vet han 

redan i förväg att han har många lastningar och lossningar av gods, i dag ska han köra distri-

bution/styckegods. I dag ska han ha med både matvaror och vanligt gods på sin runda. Vanligt 

gods på bilen och frysta varor på släpet. Han ser framför sig att detta kan bli en besvärlig dag, 

med tanke på vädret och vägförhållandena. 

03.50 loggar han in sig på åkeriets och terminalens närvarosystem. Han går bort till kontoret 

där han hämtar ut de fraktsedlar som talar om för honom vilket gods han ska ha med sig, och 

till vilken ort det ska. I dag har han tur, för kollegan som har kört eftermiddag/kvällspasset 

med bilen och släpet har ställt både bil och släp mot lastbryggan, så det är bara att börja lasta 

på godset. I vanliga fall måste han börja med att backa in och koppla från släpet vid lastbryg-

gan, för att sedan sätta lastbilen i hålet bredvid för att kunna börja lasta på godset. Det måste 

vara snön som gjort att kollegan förberett detta åt honom tills han kom. Björn börjar lasta på 

godset efter den ordning som det ska lastas av ute hos kund, detta kan kräva en viss planering 

så man inte behöver flytta runt godset på flaket när man kommit fram. I ögonvrån ser han två 

kollegor som står och pratar med varandra och gestikulerar ut mot gården. Den ene av kolle-

gorna kommer fram till Björn och undrar om han kan hjälpa dem med ett problem som de har 

fått. 

Det visar sig att den ene kollegan har precis kommit tillbaka från den ort där han hämtat gods 

på kvällen. När han kom fram och skulle byta bil på orten, var det ekipage han skulle ha med 

sig tillbaka redan färdiglastat. Men, det var fel lastat på så sätt att allt tungt gods stod på slä-

pet, och det lättare godset stod på bilen. Detta gör att släpet styr bilen, istället för tvärt om, 

och nu när det är snö på marken får drivhjulen på lastbilen inget grepp. Nu när han vill backa 

till bil och släp till lastbryggan så kör han fast och drivhjulen spinner. Två lastbilsförare har 

varit ute och försökt med de knep som de kan, för att kunna backa till lastbryggan, men de 

misslyckas, de kommer framåt men inte bakåt. Nu undrar de om Björn kan något knep, och 

om han kan backa till släpet? Kollegorna har som förslag att ta en annan lastbil som är rätt 

lastad, och koppla framför släpet, då borde de lyckas att backa, när de har en fullastad dragbil. 

Björn lägger huvudet på sned och säger, vi går och tittar hur det ser ut, innan ni kopplar bort 

lastbilen. När de kommer ut så ser Björn att det är som blankis runt omkring bilen och släpet. 

Det är så många lastbilar som kört här fram och tillbaka så snön har blivit packad till något 

som liknar is.  
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Björn kliver upp i hytten, säger att han ska göra ett försök, men att han inte lovar något om 

resultatet. Innan han börjar sitt försök ber han kollegorna att lägga sand framför drivhjulen så 

att han kan ta sig framåt. Han börjar med att lyfta upp boggie axeln en bit i luften, så att han 

får mer tryck på drivhjulen. Han börjar ”gunga” bilen och släpet sakta, så bilen får grepp i 

sanden som de lagt framför drivhjulen. När väl bilen och släpet börjar ta sig framåt, så kör han 

en bra bit framåt över planen, och ut i lössnön där inga andra lastbilar kört. Väl ute i lössnön 

så börjar han backa bil och släp mot lastbryggan med en ganska låg hastighet. Han vill inte 

riskera att drivhjulen ska börja slira, vilket de kan göra om farten är för hög. De två kolle-

gorna står och tittar förundrat på när han backar till släpet mot lastbryggan, i deras tycke utan 

några större problem. När släpet står där det ska, och Björn hoppar ur hytten, så kommer kol-

legorna fram och undrar, hur visste du att det var så här du skulle göra? Björn svara med ett 

litet leende på läpparna, ni vet man måste ha en blick och en fallenhet för det. 

Bakgrund 

Förförståelse 

Jag skulle vilja börja med att berätta lite om mig själv. Delge er min bakgrund för att ni på så 

sätt ska få en förståelse för min kommande frågeställning.  

Under delar av min uppväxt, under min gymnasieutbildning och under min yrkesverksamma 

period har jag varit en del av, eller befunnit mig i närheten av personbilar och lastbilar. Intres-

set och fascinationen för lastbilar har alltid funnits med, troligtvis beroende på att jag fick 

möjlighet att åka[matsäck]
1
 när jag var liten. Däremot har jag aldrig haft något intresse av att 

reparera lastbilar yrkesmässigt. Jag kan härleda mitt intresse för lastbilar och miljön runt last-

bilen till storleken på fordonet, ljudet från motorn och beundran för yrkesskickligheten hos 

förarna när de framför fordonet i trånga och svåra miljöer. När du tagit dig upp i hytten på 

lastbilen, så sitter du högt upp och kan se ner på de andra trafikanterna runt omkring dig. Att 

höra en lastbilsmotor som får jobba hårt, kan vara som avlyssna ett mäktigt musikstycke. 

  

Idag arbetar jag som fordonslärare på en gymnasial utbildning där skolan utbildar lastbilsfö-

rare. Jag har varit verksam där sedan 2003. Min uppgift är att vara tekniklärare i verkstaden 

för våra elever. Jag ska försöka lära dem hur en personbil och en lastbil fungerar, detta sker 

under år ett av den treåriga utbildningen. År två och tre ligger fokus på att lära dem köra per-

sonbil, lastbil och släp. I utbildningen ingår även utbildningsmoment med truck, hjullastare 

och fordonsmonterad kran där de tränar lastning, lossning och hantering av olika gods. Mitt 

intresse för lastbilar utanför ordinarie arbetstid är dock begränsat till upplevelser. Att titta på 

lastbilen, att känna på lastbilen och med förundran betrakta de skickliga lastbilsförarna när de 

hanterar och manövrerar sina fordonskombinationer på vägar där man inte tror det är möjligt 

                                                      
1 Att åka matsäck, är att åka med i lastbilen och vara behjälplig med allt som kan behöva utföras förutom 

att köra lastbilen. Häri kan ligga att öppna och stänga lämmar på bil och släp, koppla in hydraulikslangar 

och elkontakter mellan bil och släp när de kopplas ihop osv. 
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att ta sig fram. Dessa skickliga lastbilsförare uppvisar ett stort yrkeskunnande, och en stor 

yrkeskompetens när de hanterar bil och släp som om det vore en mindre personbil. Jag vill på 

detta sätt påvisa att jag har en viss förförståelse för lastbilsföraryrket och branschen. 

 

Vad innebär det att vara en kompetent och yrkesskicklig lastbilsförare idag, vilka kunskaper 

har du då? Anledningen till min nyfikenhet runt detta med lastbilsförarnas yrkeskunnande och 

kompetens är att jag ibland upplever att yrket bagatelliseras och marginalliseras. Jag har 

ibland fått höra dessa ord om lastbilsföraryrket, hur svårt kan det vara att köra lastbil? 

Jag har också fått höra detta, om du inte kan få något annat arbete, så kan du ju alltid 

köra lastbil. 

Min uppfattning är att dessa uttalanden inte fälls av människor som rör sig i eller 

omkring lastbilsföraryrket, utan de uttalas av människor som inte har riktig insyn i det 

moderna lastbilsföraryrket och dess kravbilder. 

Syfte 

Målsättningen med denna studie är att försöka belysa vad det är för kunskaper som lastbilsfö-

rarna själva upplever vara av vikt för att kunna lyckas inom yrket lastbilsförare. Vad innebär 

det att vara en kompetent och yrkesskicklig lastbilsförare idag, vilka kunskaper har du då?  

Frågeställning 

Vad är det för bakomliggande kunskaper lastbilsförarna pratar om, när de nämner de specifika 

kunskaperna, en blick och en fallenhet för något? 

Avgränsning 

I arbetet med denna studie har det framkommit många tankar om kunskaper som lastbilsförar-

na anser vara av vikt för att kunna utföra ett professionellt arbete. Jag har därför aktivt valt att 

inte ta upp de tankar och funderingar som de har haft om kunskaper och kompetenser som rör 

de olika certifikat, behörigheter och körkort som behövs för att kunna arbeta som lastbilsfö-

rare. Jag har i denna studie valt att fokusera på de två kunskaper som lastbilsförarna har svår-

ast att sätta ord på. De kunskaper som hela tiden återkommer när de pratar om sitt yrke, vad 

de gör och hur de gör det. Dessa är att ha en blick och en fallenhet för yrket. 
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Metod 

Mitt val av metod för att närma mig mina frågeställningar blev en öppen ostrukturerad 

intervju. Detta val av intervjumetod ger intervjuaren och den intervjuade det friaste utrymmet, 

här kan båda parter vara med och styra utvecklingen av intervjusituationen. Denna form av 

intervju brukar liknas vid ett samtal mellan två personer. Det är lätt att anpassa frågorna och 

följdfrågor efter svaren jag får av den intervjuade personen. 

Urval av lastbilsförarna 

I min närhet så finns det två stora lastbilsåkerier som har körningar i södra och mellersta Sve-

rige. Jag kontaktade arbetsledarna på respektive företag och presenterade min frågeställning 

runt lastbilsförares syn kunskaper och kompetenser. Jag undrade om det fanns någon lastbils-

förare på åkeriet med lång erfarenhet som kunde tänka sig att svara på frågor om vad de ser 

som kunskap och kompetens inom sitt yrke. Efter några dagar återkom de med namn och tele-

fonnummer på två manliga 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. Jag väljer att kalla de två lastbilsförarna för Pelle och Björn. Pelle är 

49 år och har arbetat 28 år inom yrket. Lastbilsförare 2 Björn är 57 år och har arbetat 33 år 

inom yrket. Båda två arbetar nu med att köra styckegodstransporter med bil och släp. Båda två 

har erfarenhet av andra transportuppdrag och andra körningar sedan innan. 

Intervjusituationen 

Det är två manliga lastbilsförare med lång yrkeserfarenhet av lastbilsföraryrket som jag har 

intervjuat. Intervjuerna har skett på min ordinarie arbetsplats på fordonsprogrammet, på inrå-

dan av de manliga lastbilsförarna. Ingen av dem ville att intervjuerna skulle ske på deras ordi-

narie arbetsplats.  Jag var tveksam till om intervjuerna skulle ske på min arbetsplats, eftersom 

de kommer till min ”hemmaplan” och på så sätt kan känna sig obekväma i en ovan miljö. 

Men, eftersom det var deras egna förslag och de båda ville se hur skolan ser ut, så accepterade 

jag deras val av plats. Lastbilsförarna har intervjuats enskilt, jag lyckades inte få ihop en tid 

när båda kunde komma samtidigt. Båda lastbilsförarna arbetar fyra dagar i veckan. Den ene 

av lastbilsförarna har arbetstid mellan 05.00 – 17.00 och den andre har arbetstid mellan 06.00-

18.00. Intervjuerna genomfördes efter deras ordinarie arbetspass. Intervjuerna har skett efter 

att elever och personal har gått hem för dagen, vi har varit ostörda på skolan. Innan intervju-

erna har startat har vi gjort en rundvandring i lokalerna för att se på skolans fordon och verk-

stad, detta för att avdramatisera den kommande intervjusituationen. Efter avslutad rundvand-

ring har vi tagit en gemensam fika, där jag ännu en gång informerat dem om vad jag har för 

avsikt med intervjun, och vad den förhoppningsvis kan leda till. 

Tillvägagångsätt 

I förväg har jag skapat en mall för intervjuerna med olika teman där jag tänker samla 

informationen. Denna mall är en hjälp för mig att kunna styra samtalet under intervjun, så att 

inga frågeställningar glöms bort. Under dessa teman har jag efter avslutade intervjuer sedan 
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skapat olika kategorier som hör samman med dessa teman. Dessa teman har varit: deras bak-

grund, hur ser de på sitt yrke, kompetenser och kunskaperer inom yrket. Under intervjun så är 

jag intresserad av deras upplevelser av yrket, inte om deras åsikter. Jag vill få fram deras be-

rättelser av hur en arbetsdag kan se ut, vad de gör och varför de gör på det sätt som de gör. 

Här hoppas jag att deras upplevelser om vad de ser som ett yrkeskunnande kommer att visa 

sig.  

Under intervjusituationen skrev jag ner stödord till mina frågeställningar, och spelade in vårt 

samtal för att kunna lyssna på det i efterhand. Att kunna lyssna på intervjun i efterhand kan ge 

en annan dimension på svaren som du har fått, det är inte säkert att du har uppfattat allt som 

intervjupersonen säger under samtalet. 

Etiska överväganden 

I enlighet med de etiska riktlinjer och råd som vetenskapsrådet har tagit fram för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning
2
 har jag tagit hänsyn till följande när jag har genomfört 

intervjuerna med lastbilsförarna. Muntliga godkännanden har införskaffats via telefon när jag 

frågade dem om de var intresserade av att delta i studien. Lastbilsförarna fick information om 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i intervjun och i studien. Innan intervjuerna 

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 intervjuade lastbilsförarna kommer 

inte att figurera med sina riktiga tilltalsnamn i texten, deras ålder och antal år i yrket är också 

modifierat. På detta sätt ser jag det som svårighet för läsaren att i efterhand kunna identifiera 

de deltagande personerna. 

Yrkeskunnande 

Vad menas med kompetens? Det råder idag inte någon konsensus om vad kompetens egentli-

gen är, trots att begreppet kompetens används flitigt i olika sammanhang. Kompetens kan 

både ses som kunnandet en enskild person besitter, men det kan även ses som ett kollektivt 

kunnande. Sven Erik Liedman uttrycker kunskapens komplexitet på följande sätt: 

Kunskapen är inte, som man idag kan få intryck av, något ytligt,                                     

något som en människa ena dagen tar till sig och nästa kastar                                             

ifrån sig, utan kunskapen är införlivad med hela hennes sätt att                                          

leva och förstå världen.
3                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                      
2 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer för humanistisk-vetenskaplig forskning 

3 Liedman, Sven-Eric. (2010) Ett oändligt äventyr. sid 6 
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Kompetens 

För att närma mig begreppet kompetens, så slår jag upp det i Svenska akademiens ordlista
4
. 

Där framkommer att kompetens är en tillräcklig skicklighet eller behörighet. Ordet kompetens 

verkar vara ett brett begrepp, med olika tolkningsmöjligheter i. På Svenska Wikipedia
5
 kan 

man läsa följande tolkning av ordet kompetens. Kompetens är ett samlingsbegrepp för en in-

divids förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Här tolkar 

jag kompetens som en beskrivning av ett praktiskt kunnande, att man kan omsätta sina kun-

skaper i en praktisk handling. 

Ellström
6
 beskriver vad han ser som kompetens och hur det kan tolkas. Kompetens kan liknas 

vid en individs potentiella förmåga och kunskap att utföra olika handlingar. Förmågan att 

utföra ett arbete och att kunna samspela med andra människor kan ses som en del av 

kompetens. Kompetens är något som personen har förvärvat och samlat på sig under en 

period.  

Det är i interaktion med uppgiften som kompetens både framträder och utvecklas. Detta är 

alltså ett mer dynamiskt synsätt på kompetens, som innebär att kompetensen ständigt 

prövas i de olika situationer som står för handen. Kompetens är med andra ord situerad till 

sin natur. Man är alltså inte kompetent en gång för alla, utan man handlar mer eller mindre 

kompetent i olika typer av situationer. Det gäller att i en viss situation och i en viss specifik 

kontext kunna definiera och lösa ett problem, kunna kommunicera med olika involverade 

parter, kunna planera, genomföra och utvärdera genomförda insatser
7
 

 

Vad innebär det att vara kunnig inom ett yrke? Att vara kompetent innebär inte att du innehar 

alla kunskaper som behövs, kompetens är som jag nämnt innan ett vitt begrepp, och detta in-

nebär att det finns ett stort antal kompetenser. Detta stora antal av kompetenser beror på att 

det finns ett antal olika arbetsuppgifter som ska utföras, olika situationer som ska lösas. Hand-

lingar ska utföras i specifika och konkreta situationer. Kompetens handlar om färdigheter och 

förmågor, och att dessa oftast kombineras ihop för att kunna lösa olika uppkomna situationer. 

Kompetens kan ses som generella kunskaper, men även som kunskaper som kan vara väldigt 

specifika. Att vara en kompetent person innebär inte med automatik att man är expert på nå-

got. En kompetent person, är den som kan utföra en arbetsuppgift på ett sådant sätt som anses 

vara fullt tillräckligt för att lösa den aktuella situationen - arbetsuppgiften.
8
 

                                                      
4 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlist

a   2014-04-24 klockan 13.11. 

5 https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetens  2014-04-24 klockan 13.17. 

 

6 Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet.  

7 Carlsson, Gerrewall, Pettersson. (2007) Bedömning av yrkesrelaterat kunnande s.19 

8 Karlsson, Fergin (2013) Vad är kompetens? Sammanfattning av kapitel 2, sid 5 – 9 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rdighet
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista%202014-04-24
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista%202014-04-24
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetens
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Yrkeskunnande 

Begreppet kompetens används allt oftare för att fånga in och sätta namn på både de 

teoretiska och praktiska kunskapsdimensionerna av ett yrkeskunnande. Yrkeskunnande 

som är en del av kompetensbegreppet, beskrivs utförligt av Ellström 
9
 i Kompetens, 

utbildning och lärande. Ellström beskriver yrkeskunnande med fem olika definitioner. 

 Yrkeskunnande som en formell kompetens, den kompetens som förvärvats genom 

utbildningar, och finns dokumenterad.  

 Yrkeskunnande som reell kompetens, den faktiska kompetens personen besitter och 

kan utnyttja för att lösa en uppgift.  

 Yrkeskunnande som utnyttjad kompetens, den kompetens som personen praktiskt kan 

använda.  

 Yrkeskunnande som kompetens för att framgångsrikt utföra uppgiften.  

 Yrkeskunnande som den kompetens som efterfrågas för att utföra ett arbete. 

 

För att kunna utföra ett yrke krävs att du är kvalificerad, kvalifikation kan delas upp i två 

delar. Det officiella kompetenskravet på individen, t.ex. en lastbilsförare måste ha rätt sorts 

körkortsbehörighet för att framföra lastbilen (offentligt krav). Det faktiska kravet på 

kompetens som ett yrke ställer kan vara att lastbilsföraren måste ha rätt kompetens för att köra 

farligt gods (specifik kompetens). Kvalifikation kan jämställas med de krav som ställs utifrån 

ett yrke eller en verksamhet. 

Att ha ett yrkeskunnande beskrivs på följande sätt av Alsterdal
10

, när hon pratar om yrkeskun-

nande med undersköterskor inom vården. De lyfter fram exempel på yrkeskunnande som 

bottnar i ”hur” de gör bedömningar, förmår att uppmärksamma, överblicka, avväga, urskilja 

och rådgöra. Förmågan att kunna utveckla ett omdöme lyfts fram som en central punkt i att ha 

en yrkeskompetens av undersköterskorna. 

Yrkeskunnande i form av praktisk kunskap  

Denna kunskap beskrivs av Polanyi i (Rolf, 1995
11

) på följande sätt. Det praktiska kunnandet 

beskrivs på tre olika sätt, den första kunskapen beskrivs med termen ”skill” Det är den grund-

läggande nivån inom praktiskt kunnande som liknas vid att en person har en fysisk färdighet, 

som inte behöver vara socialt kopplad. Det kan vara att kunna jonglera, eller att cykla. Det 

som är karaktäristiskt för denna nivå på kunskap är att den är svår att sätta ord på. Det är svårt 

att med ord förklara för någon som aldrig har cyklat innan, hur den ska göra. När man kan 

utföra något utan att man tänker efter på vad man gör, då räknas man som ”skilled”. 

Nästa nivå i det praktiska kunnandet räknas som att personen har ett ”know-how”. Med detta 

menas att kvaliteten på det utförda arbetet görs med hänvisning till en social gemenskap. 

Know-how är en kvalitetsbedömd praktisk kunskap som sker i enlighet med sociala regler och 

                                                      
9 Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. s.37 

10 Alsterdal, Lotte.(1999) Det tredje ögat. 

11 Rolf, Bertil. (1995) Profession, Tradition och Tyst Kunskap. 
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kriterier. Personen som innehar praktiska kunskaper som passar in under begreppet ”know-

how”, har insikt i vad som krävs i dessa kriterier.  

Att vara kompetent ses som den tredje typen av praktisk kunskap. Kompetens ses som en 

kombination av ”know-how” och reflektion. Den kompetente personen har förmågan att 

kunna anpassa sig efter hur arbetsuppgiften ser ut, personen kan även reflektera över vad som 

har skett, och återkoppla till vad som hänt. Personen kan se vad som blev konsekvensen av 

det som hände.
12

 

Vad är yrkeskompetens 

Att vara en kompetent yrkesutövare innebär att du ska kunna hantera avancerade och 

komplicerade arbetsuppgifter i en yrkesverklighet. Begreppet kompetens innebär att teori och 

praktik integreras, men utgångspunkten ligger på det praktiska handlandet. Jag kommer här 

att ta upp några parametrar som ryms inom begreppet yrkeskompetens. 

Omdöme 

Det som utmärker en människa med ett gott omdöme är dess förmåga att dra slutsatser på ett 

rätt och riktigt sätt, och att personen kan omsätta dessa slutsatser till kunskaper som används 

på rätt sätt
13

. Att ha ett omdöme är något som tas upp av Perby
14

 när hon beskriver hur pro-

cessoperatörer handlar i konkreta situationer. Processarbetarna beskriver att de fast de sitter 

framför sina skärmar i kontrollrummet kan ”se” vad som händer ute i fabriken. De upplever 

att de ser verkligheten framför sina ögon, fast de inte är fysiskt på plats vid den pump eller 

ventil som de aktiverar med ett knapptryck. De kan se ett scenario framför sig innan det 

kommer att hända, och de kan se i sin inre bild av processen vad deras knapptryck på skärmen 

kommer att resultera i. Att ha ett omdöme tas även upp av Göranzon 
15

när han beskriver hur 

meteorologer har en inre bild av vad som kommer att ske med vädret när de ser på sina ra-

darskärmar. Både processoperatörerna och vädermeteorologerna har en välgrundad uppfatt-

ning om vad som kommer att hända, de ser en inre bild framför sig. Den inre bilden bottnar i 

en gedigen yrkeskompetens och en beprövad erfarenhet som de samlat på sig.  

Processoperatörerna som Perby intervjuar pratar om fiskare när de nämner omdöme. Med 

fiskare menar de att dessa personer hade ett handlag med utrustningen, förstod sig på kon-

struktioner och funktioner i anläggningen, och som var vana att lita på sig själva. De hade en 

känsla för anläggningen. Fiskarna hade ett förhållningssätt till sitt arbete som gjorde att det 

var personer som man ville ha inom processindustrin, de kunde se sambanden i det som sked-

de, därav den höga aktningen över deras omdöme.  

                                                      
12 Rolf, Bertil. (1995) Sammanfattning av sidorna 112-128 i Profession, Tradition och Tyst Kunskap. 

13 Gustavsson, Bernt. (2004) Kunskapsfilosofi. s.213 

14 Perby, Maja-Lisa. (2009) Konsten att bemästra en process. 

15 Göranzon, Bo. (1988) Den inre bilden. s.112 
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Att ha en känsla 

Att ha en känsla för grejorna, är något som återkommer när processoperatörna pratar om hur 

de ”kör” anläggningen. Även fast man är en person med yrkeserfarenhet, så kan man pressa 

anläggningen eller maskinen för hårt, om man inte ser upp med de signaler eller bilder som 

anläggningen sänder ut. Om man inte har den rätta känslan för det man gör, eller ser betydel-

sen av de beslut du fattar, så kan det få stora konsekvenser. Alsterdal
16

 tar också upp detta 

med att ha en känsla för någonting. Hon beskriver hur en patient på en avdelning insjuknar, 

och hur undersköterskan har en känsla för att något inte stämmer. Läkaren tillkallas och gör 

bedömningen att patienten behöver vätska. Undersköterskan har en känsla av att något annat 

är problemet, det är inte vätskebrist. Vätska sätts in, men personen avlider senare i en hjärnin-

farkt. Läkaren hade inte känslan för de signaler som den sjuke personen sände ut. Larsson
17

 

beskriver att ha en känsla för något, det är att ha en intuition: 

” Hvad vill det då säga, att vi vid något ögonblick får en fingervisning af instinkten?     

Hvad är det som sker, då vi i en sådan stund af klarhet se var vägen ligger?”. (s.56) 

Det oförutsedda 

Förmågan att kunna handskas med det oförutsedda är en central del i att ha en yrkeskompe-

tens. Att inte stå hanfallen när något händer som du inte varit med om innan. Det är här som 

bland annat det analytiska tänkande kommer fram. Det gäller att kunna analysera vad som 

händer, och vad blir konsekvenserna av det? Att kunna göra en bedömning av hur jag ska 

agera i den uppkomna situationen. Den yrkeskompetente personen kommer nu att tänka i ter-

mer av praktiska situationer för att lösa problemet, man ser bilder framför sig på hur situat-

ionen kan komma att lösas.  

Att kunna handskas med det oförutsedda lyfter fram att ett yrkeskunnande bottnar i att kunna 

se samanhang och situationer, och att yrkeskunskap karakteriseras av en obruten helhet av 

sådant som oupplösligt hör samman
18

. 

Reflektion 

Reflektion är ett nyckelord när man talar om yrkeskompetens. Reflektion ses som en väg att 

pröva och utveckla ens kunnande. Molander
19

 beskriver reflektion som att ta ett steg tillbaka, 

för att kunna se och tänka över sig själv och vad man gör, för att på så sätt få ett perspektiv 

över den uppkomna situationen. Både Janik
20

 och Josefsson
21

 är inne på samma linje när de 

pratar om meningen med reflektion. I Josefssons fall är det läkare och sjukvårdspersonal som 

anser att reflektionen behövs för att reda ut situationer som gått fel. Reflektionen behövs för 

att kunna tänka friare, vidga sina vyer, och på så sätt få fler infallsvinklar för att lösa problem 

                                                      
16 Alsterdal, Lotte.(1999) Det tredje ögat. 

 

17 Larsson, Hans.(2012) Intuition. 

18 Perby, Maja-Lisa. (2009) sid 189. Konsten att bemästra en process. 

19 Molander, Bengt. (2004) Kunskap i handling. 

20 Janik, Allan. (1996) Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi. 

21 Josefsson, Ingela. (1998) Läkarens yrkeskunnande. 



  

 

10 

 

på. Janik är inne på en liknande tanke när han lyfter fram reflektionen som en väg till reda ut 

problem som har att göra med praktiska kunskaper. Janik ser reflektionen som en träning i att 

se lösningar på eventuella problem eller skeenden.
22

 Molander kommer in på att reflektion är 

något som skall komma med automatik hos en yrkeskompetent person, den ska inte tvingas 

fram. Det man gör, eller den situation man befunnit sig i ska speglas eller reflekteras för en 

själv. Reflektionen kan uppnås genom att diskutera med andra, eller att man diskuterar med 

sig själv, dock krävs lugn och ro för att en eftertanke-reflektion ska vara möjlig. I reflektionen 

finns även möjligheten att reflektera över hela skeendet, eller att bara ta ut delar ur skeendet.
23

 

Att reflektera över varför saker och ting inte blev som vi hade tänkt oss utvecklar vår förmåga 

till att göra de rätta besluten som ett gott omdöme innebär. Reflektion över ett utfört arbete 

behöver inte med automatik innebära att man reflekterar över vad som gick fel, man kan re-

flektera över vad det var som gjorde att man lyckades med uppgiften man stod inför. 

Den tysta kunskapen 

Vad är tyst kunskap? Finns det kunskap som det inte går att sätta ord på, som inte går att tala 

om? När man pratar med en yrkesverksam person, och ber den förklara vad den gör med ord i 

en viss situation, så är det inte säkert att personen kan förklara vad den gör. Däremot kanske 

det kan visas i en praktisk handling. Genom att gå igenom sina erfarenheter från tidigare upp-

levda situationer, så vet de, eller så ser de hur de ska handskas med den uppkomna situation-

en. Häri ligger begreppet tyst kunskap. Jag ser tyst kunskap som ett begrepp med många olika 

sidor och betydelser.  

När man pratar om tyst kunskap så kommer två inriktningar upp till ytan. Den ena inriktning-

en som lyfter fram tanken om att det finns saker som är sägbara, och saker som är osägbara. 

Till denna kategori räknas Ludvig Wittgensteins
24

 tankar om tyst kunskap. Till den andra in-

riktningen räknas de som anser att all praktisk kunskap innehåller en tyst aspekt. Till denna 

kategori räknas Polanyi´s
25

 tankar om tyst kunskap
26

. 

Polanyi introducerar begreppen tyst kunskap, tacit knowing eller tacit knowledge. Ett av de 

mest välkända uttrycken som Polanyi använder sig av för att beskriva tyst kunskap är, ”we 

can know more than we can tell” Det vanliga språket räcker inte till för att kunna förklara 

något. Enligt Polanyi har all kunskap en tyst dimension, och även tvärt om, ingen kunskap är 

helt tyst.  

Wittgenstein förespråkar att när det gäller praktisk kunskap så finns det en gräns dit språket 

inte når, och därmed blir det omöjligt att artikulera det som sker. Det finns härmed en osägbar 

kunskap. Wittgenstein definierar tyst kunskap som ”kunskap som man av logiska skäl inte 

kan formulera fullständigt i språklig form”.
27

 

                                                      
22 Janik, Allan. (1996) sid.121 och Josefsson (1998) sid.53 

23 Molander, Bengt. (2004) Kunskap i handling. sid.148 

24 Ludvig Wittgenstein 1889-1951. Levnadstid. 

25 Michael Polanyi 1891-1976. Levnadstid. 

26 Andersson & Fejes (2005) Kunskapers värde. s.54 

27 Johannessen, Kjell, S. (1999) Praxis och tyst kunnande. s. 20. 
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Tyst kunskap har i många fall likställts med en känsla, den så kallade magkänslan får ofta 

symbolisera den tysta kunskapen som inte kan artikuleras. Tyst kunskap kan liknas vid 

intuition eller en know-how kunskap, att veta hur något förhåller sig. Gilbert Ryle
28

 är den 

person som förespråkar att tyst kunskap liknas vid begreppet know how. Praktisk kunskap, 

färdighetskunskap, hur något ska utföras och förtrogenhetskunskap, att kunna känna igen 

fenomen är former av kunskap som räknas till tyst kunskap. Att kunna känna igen tecken eller 

mönster som uppstår som leder en till en slutsats är en form av tyst kunskap som inte alltid 

går att artikulera
29

. Tyst kunskap är personlig, delvis formulerad och lärs i situationer, det är 

en erfarenhetsbaserad kunskap. Tyst kunskap kan liknas vid ett isberg, det som du ser ovanför 

vattenytan är den kunskap som du kan formulera, den stora delen under vattnet är den tysta 

kunskapen, som är oformulerad.  

Det tredje ögat 

Alsterdal
30

 tar i sin bok upp det tredje ögat. I denna text beskriver hon hur vårdpersonal ser på 

den kunskap och förmåga som de kallar det tredje ögat. Vårdpersonalen beskriver hur de har 

utvecklat en förmåga att uppmärksamma olika skeenden och beteenden och välja den nivå på 

uppmärksamheten som situationen kräver. Att ha kunskapen om att kunna avgöra hur situat-

ioner kan komma att fortlöpa kan bara nås genom lång erfarenhet av yrket. Det tredje ögat 

måste tränas upp, men det tredje ögat står för mer än gedigen erfarenhet från yrket. Det står 

även för en förmåga att kunna uppmärksamma och avläsa nyanser, att kunna göra bedöm-

ningar, urskilja situationer och att kunna göra överläggningar om vad som är bäst att göra i 

rådande situation. Vi pratar här om en praktisk visdom, som även kallas förtrogenhetskun-

skap. Men, det tredje ögat har inte skärpan inställd en gång för alla. Skärpan förändras i takt 

med tiden och kan utvidgas till att urskilja fler nyanser. Men förmågan att se kan också avta 

över tid om det inte används. 

Yrket 

I min undersökning har det framkommit mycket information om vad lastbilsförarna upplever 

vara kunskaper som behövs inom yrket för att kunna utföra det på ett professionellt sätt. Jag 

väljer i denna studie att begränsa mig till att redovisa två av de kunskaper som lastbilsförarna 

upplever, och det är de två upplevda kunskaperna som jag själv ser som de mest spännande. 

De är dessa två kunskaper som lastbilsförarna pratar mest om, men också har svårast att sätta 

ord på.  

Dessa två kunskaper är, att ha en blick för det, och att ha en fallenhet för yrket.  

                                                      
28 Gilbert Ryle 1900-1976. Levnadstid. 

29 Bolin, Henrik. I vad är praktisk kunskap? (2009) s.77 

30 Alsterdal, Lotte.(1999) Det tredje ögat. 
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Jag låter Pelle ge en kort beskrivning om vad han upplever vara att ha en blick, och jag låter 

Björn ge en kort beskrivning om vad han ser vara en fallenhet för yrket. Björn ger också en 

kort beskrivning om när de båda kunskaperna strålar samman. 

Att ha en blick för det, och en fallenhet för yrket. 

Pelle om att ha en blick för det. 

Fallenhet och blick är två skilda begrepp som kanske kan tyckas vara samma sak, men det är 

det definitivt inte. Om man nu delar upp det så tycker jag att fallenhet är mer den praktiska 

biten av det, det är det som jag utför. Att ha en blick för någonting är i mitt tycke att kunna 

förutse någonting, att ha en form av helikopterperspektiv. Att kunna tänka sig in i en situation, 

att jag kan se framför mig hur något kan komma att bli. 

Om jag tar mig själv som exempel i mitt gamla yrke som skogsbilsförare, när det gäller att ha 

en blick för det. Om jag ska in på en skogsväg så kanske det står i papperna att vägen ska vara 

framkomlig för bil o släp, men jag ser att det här ser lurigt ut när jag kommer fram. Jag vet 

vilka utrymmen jag kommer att behöva för att ta mig ner med bil o släp. Då kanske jag väljer 

att ställa ifrån mig släpet och bara åka in med bilen för att kunna bilda mig en uppfattning om 

hur det ser ut.  

Detta gör jag för att jag med erfarenhet vet att man inte alltid kan lita blint på vad som står i 

papperna om färdvägen, även om det står att det ska vara framkomligt där. Saker och ting kan 

ju hända, det kan ritas in fel vägar osv på de hämtningsorder som vi får. Om jag har en blick 

för någonting så kanske jag också kan se hur ett lass kan komma att se ut, eller åtminstone 

kunna tänka mig hur det kommer att se ut i förväg, innan jag har lastat på det på ekipaget. Jag 

kan se inom mig hur hela händelseförloppet kommer att gå till. Om jag ska lasta flera olika 

virkessortiment på bilen och släpet, så måste jag kunna tänka mig hur det kommer att se ut. 

Jag kan tänka ut i förväg i vilken ordning jag ska lasta på det på bilen och släpet för att det ska 

bli vettigt lastat, och det ska vara lätt för truckföraren som ska lossa lasten att få av det. Om 

jag kan tänka ut hur detta ska göras innan jag börjar så tjänar jag tid vid både lastning och 

lossning. Jag behöver inte åka fram och tillbaka på Södras terminal för att lossa min last av 

olika trädslag, vilket annars kan vara väldigt tidsödande. Det här med att ha en blick för 

någonting, är att jag kan se innan hur något kommer att se ut, hur jag ska utföra något. Men, 

det innebär inte med automatik att jag kan utföra det egentligen. Jag ska ge dig ett annat ex-

empel på vad jag ser är att ha en blick för det, vi tar ett exempel igen från skogsbilskörningen, 

mitt gamla yrke.  

En vinterskogsväg där det lutar väldigt mycket, där kanske jag måste lägga grus på det stället 

där det lutar när jag åker in tom, för att kunna ta mig förbi där sedan med fullastad bil o släp 

på väg ut. Detta gör jag i förebyggande syfte för att inte glida i sidled på vägen, och hamna i 

diket när jag är på väg ut. Detta är väldigt vanligt, att vägen lutar och att man glider i sidled på 

vinterskogsvägar. Detta är i mina ögon ett exempel på att ha en blick för det, att kunna se att 

vägen lutar, och att jag kommer att glida ner i diket med bil o släp om jag inte gör något åt det 

på vägen in.  
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Björn om att ha en fallenhet för yrket. 

Det här med fallenhet då är vi inne på den praktiska biten av yrket så som jag ser det. Kan jag 

utföra någonting med den äran, får jag till det på ett bra sätt? Kan jag framföra bilen? Om jag 

aldrig kan få något flyt i min körning med bil och släp, det går ryckigt och knyckigt, jag slår i 

godset när jag ska lasta eller lossa mitt gods, jag åsamkar skador på godset, då har jag ingen 

fallenhet för det. Jag kanske kan utföra arbetet, men det tar alldeles för lång tid, med körning-

en eller lastningen. Det ser inte bra ut med skadat och trasigt emballage runt godset när du 

kommer fram till kunden, godset kanske också blir skadat, då har du ingen fallenhet för det, 

och alla har inte det. Alla är inte lämpade för det. 

När blick för det, och en fallenhet för yrket strålar samman 

Björn säger, låt mig ta ett exempel på vad som kan räknas som att ha en blick och en fallenhet 

inom yrket. Innan jag började köra styckegods så körde jag anläggningstransporter, grus, as-

falt, sand och schaktmassor. Ibland så får du då vara med och bygga vägar. Att ha en blick 

kan ses t.ex. som kunskapen jag har om det går att vända runt mitt ekipage inne i terrängen. 

Har jag väl bestämt mig för att åka ut i terrängen för att vända så måste jag kunna ha 

fallenheten för att kunna vända runt ekipaget utan att fastna eller ställa till det för mig. När jag 

kommer fram till den tänkta vändplatsen måste jag kunna se hur jag ska bära mig åt för att 

kunna komma runt, innan jag ens försöker ta mig runt. När jag sedan har bestämt mig för hur 

jag ska göra så måste jag kunna utföra det också. Har jag inte fallenhet för det, så kommer jag 

inte runt på ett smidigt sätt utan kanske sätter fast mig med bil o släp eller hamnar i andra 

svårigheter som säkert går att lösa, men jag förlorar tid. Det som rätt utfört hade tagit några 

minuter kan lätt springa iväg i tid och kanske ta upp mot en halvtimme eller timme istället om 

jag beter mig dumt. Här ger jag ett exempel på hur fallenhet och blick samarbetar, i sådana 

här situationer som jag beskrivit kommer det att visa sig om man är lämplig för yrket. Om 

man hela tiden gör det svårt för sig och misslyckas med det man har tänkt sig så kanske man 

inte är lämpad för yrket
31

.  

Jag känner att när man får en blick för det, det räknar jag som nummer två i ranking. Jag ser 

det som att erfarenheten du har samlat på dig i kombination med fallenhet rankas som det 

viktigaste för en lastbilsförare. Har du detta, så kan du utveckla en blick för yrket, du ser vad 

som kommer att hända, och vad du behöver göra. Att veta hur något ska göras, men jag kan 

inte, eller lyckas inte utföra det, då har jag inte fallenheten för det. Då är jag inte lämpad för 

det momentet inom yrket. Jag kan däremot vara lämpad för andra moment och inriktningar 

inom yrket. 

 

 

                                                      
31 http://www.youtube.com/watch?v=25aJVeVYyhA En video på en lyckad vändning med bil och släp i 

skogen. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=25aJVeVYyhA
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Berättelser från lastbilsföraryrket 

Det här är Pelles och Björns berättelser som beskriver yrkesutövandet, och olika situationer 

som de kunde ställas inför när de körde timmerlastbil. De beskriver de problem som de råkat 

ut för, och hur de löste dessa situationer. Både Pelle och Björn lyfter fram att i deras ögon är 

dessa berättelser ett bevis på när en blick och en fallenhet samspelar för att kunna lösa de situ-

ationer som har uppstått. 

Här kommer jag nu att redovisa tre olika berättelser från lastbilsföraryrket. De beskriver olika 

situationer som en lastbilsförare som kör timmerlastbil kan ställas inför. Berättelserna beskri-

ver ett yrkesutövande. Här väljer jag att använda ordet yrkesutövande såsom en beskrivning 

på hur arbetet ter sig för den som är väl insatt och kunnig i sitt yrke. Personerna har en gedi-

gen erfarenhet och en stor vana av de körningar som de beskriver i berättelserna. 

I dag har både Pelle och Björn andra körningar, de har lämnat timmerbilskörningen. Dock är 

det berättelser från timmerbilskörning som de väljer att lyfta fram i sina berättelser. Både 

Pelle och Björn uttrycker att med de körningar de har idag så händer det inte så många situat-

ioner som är värda att berätta om. De uttrycker att idag har de riktiga vägar att köra på, 

mestadels asfalterade, vilket de inte alltid hade i skogen. Då blir eventuella problem som man 

ställs inför lättare att hantera. 

Undvika att köra fast. 

Läget var som följer, jag skulle lasta timmer inne vid en vändplats i skogen. I vanliga fall så 

läggs inte timmer upp runt vändplatsen som en solfjäder, utan de läggs upp utmed skogsbils-

vägen. Man undviker att lägga upp timmer utmed vändplatsen, för att det får till följd att eki-

paget står i en halvcirkel, du står i en båge helt enkelt när du lastar. Men, ibland så har ma-

skinförarna ingen annan plats att lägga timmerstockarna på. När virket ligger upplagt så här så 

blir det lite svårlastat eftersom bilen och släpet inte står rakt. Det blir tyngre att komma igång, 

än när ekipaget är rakt uppställt, beroende på att hjulen står snett. Vanligtvis är det mjukt i 

ytterkanterna på vändplatsen, detta beror på att det inte är så många som kört där, som har 

packat till underlaget. Det mjuka underlaget kan då göra att drivhjulet ”slirar” till lite när du 

vill köra igång.  Det var detta som hände i den situation som jag nu vill delge. 

Jag insåg med en gång att jag tar mig inte bort härifrån, jag sitter fast här. Nu börjar bilen 

även luta svagt in mot upplaget, det som kallas för vältan. Markförhållandena var sådana att 

bilen hade haft en svag lutning redan innan jag började på att lasta på timmerstockarna, bero-

ende på det mjuka underlaget i kanten på vändplatsen. Det första jag får göra är att börja lyfta 

av hälften av timmerstockarna på släpet, för att lätta på trycket på släpet. Dessa timmerstockar 

lägger jag på bilen för att öka trycket på bilen, jag lägger i diffspärren, diffspärren gör så att 

du tvingar drivaxlarna att gå med samma hastighet på båda sidor av fordonet på bilen, och 

försöka känna mig för, vad händer nu? Men, det visade sig att nu ville även motsvarande sida 

av drivaxlarna släppa, båda drivhjulen slirar nu i marken.  

Det som var enklast för mig var att gå upp i kranen på bilen, ta ett rejält lass med timmer-

stockar i gripen och lyfta ut dem med kranen så att de hängde utanför bilen på den sida av 

bilen som hade bäst grepp, för att öka dragförmågan för drivhjulet på den högra sidan. Det jag 

vill försöka uppnå är att försöka få en hävarm som fördelar tyngden över drivhjulen på ett 
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bättre sätt. Det som hände var att bilen rätade upp sig lite, tyngden på vänstersidan lättade lite, 

och trycket på höger drivhjul ökade, det blev räddningen för mig. Med hjälp av krypväxel och 

att diffspärren är ilagd så kunde jag smyga mig därifrån. Efter detta scenario så återstod det att 

försöka räta upp ekipaget, backa tillbaka till upplaget, fördela om lasten på bilen igen, och 

lasta på det som jag lastade av från släpet. 

Att jag gjorde på detta sätt beror på att du inte får chansa, du måste ta tag i problemet med en 

gång som det uppstår, känner man att någonting håller på att gå övers styr så gäller det att 

sätta in alla trumfkort du har på en gång. Gör du flera försök med att ta dig loss och bilen sli-

rar mer och mer, så kan det bli så pass illa att du måste få hjälp med att ta dig därifrån, du kör 

helt enkelt fast dig så pass mycket så du inte har en chans att komma loss. 

När det är snö och halt. 

Denna berättelse behandlar en skogsbilväg som går ut mot en mindre byväg, och situationen 

runt detta är att det snöar denna kväll. Vi är två bilar som kör från detta upplag med timmer. 

Var gång som jag åkte in på denna skogsbilväg så lade jag ut sand i den korsningen där jag 

sedan skulle svänga ut med fullastat ekipage. Skogsvägen var smal, och byvägen var inte 

mycket bredare, det gäller ju att det styr för mig när jag kommer nerför backen och ska 

svänga höger ut på den smala byvägen. Om jag har otur så kan släpet som är tyngre än bilen 

trycka bilen rakt fram i korsningen, även att jag har lagt om ratten och vill svänga höger. Ett 

annat scenario kan vara att man lyckas styra ut bilen på vägen, för att sedan tappa greppet 

med drivhjulen på grund av att släpet trycker mot bilen, och du får en så kallad fällknivs ver-

kan. Bilen och släpet ställer sig mot varandra. 

Vägkorsningen var en T- korsning som var smal, och det var ett stort dike framför korsningen 

som gick ner i en brant slänt som ledde ut i en mosse. Det gick bra att köra här ett par gånger, 

men det höll på att snöa hela tiden. När det var dags för sista lasset för kvällen, så hävde det 

ner snö när jag satt och lastade, och trots att man lägger grus i vägkorsningen så snöar det igen 

med tiden. När jag kommer ut med det här lasset och ska rulla ner mot byvägen, så ser jag 

problemet med att det är mycket nysnö på vägen, och jag slänger då på mer sand på vägen för 

att försöka ta mig ut. Sedan gör jag ett försök, trots att jag ser att det är väldigt riskabelt. Nu 

kör jag ner för backen och kommer halvvägs i korsningen ut mot höger, sedan trycker släpet 

bilen rakt fram ut mot dikeskanten. När jag får stopp på ekipaget så står jag med c:a en halv 

meter kvar av vägen framför bilen innan slänten ner i diket. Jag bedömer att det är dömt att 

misslyckas med att försöka rulla igång ekipaget igen. Jag kommer inte att kunna fullfölja min 

planerade sväng ut på byvägen, jag kommer att tryckas ner i diket av det fullastade släpet. 

Jag fick börja med att klossa släpet, med detta menas att lägga stenar som jag hittade i väg-

kanten och stenrös framför hjulen på släpet så att det inte skulle börja rulla eller glida iväg. 

Släpet står i denna situation i nerförbacke och bilen står på plan väg, fast på väg ner i diket. 

Min chans i detta läge är att försöka få loss bilen, genom att klossa släpet och på så sätt för-

söka koppla bort släpet från bilen. När man kopplar bort släpet från bilen, och luften till tryck-

luftsbromsarna försvinner, så bromsas släpet automatiskt, men jag vågade inte lita på att det 

räckte eftersom det var nästan som blankis i korsningen där jag stod. Släpet skulle kunna glida 

iväg med låsta hjul, därav klossningen av hjulen med stenar och annat som jag hittade. 
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Nu kopplar jag bort släpet från bilen och försöker på den lilla biten av vägen som fanns kvar 

framför mig att försöka ställa mig i rätt färdriktning. Jag vågar gå ut en liten bit i diket med 

framvagnen på bilen nu när jag inte har släpet som trycker på bakom mig. Jag får backa och 

köra fram i små etapper i taget, för att kunna ta mig bort därifrån och få bilen i den tänkta 

färdriktningen längs bygatan. Sedan fick jag ta fram en stor kätting och fästa i dragstången på 

släpet och sedan i draget på bilen för att kunna dra över dragstången i den färdriktning som 

jag vill ha släpet i. Eftersom jag hade tagit bort slangen med tryckluft till bromsarna så var 

bromsarna låsta och det innebär att hjulen inte rullar utan kasar på underlaget. 

Det gick bra denna gång tack vare att det var blankis under släpet, så att framaxeln på släpet 

gled på snön. Om man skulle gjort detta på korrekt och rätt sätt, så skulle jag ha lastat av tim-

merstockarna som låg på släpet, för att minska trycket från släpet. Men, i denna situation som 

jag stod inför så hade det inte gått beroende på att släpet stod precis under en luftburen el-

ström och telefonledning. Jag hade inte kunnat greppa med gripen på kranen om stockarna för 

ledningarnas skull.  

Jag kopplade ihop bilen med släpet, och drog ihop axlarna på släpet lite grann så att vändra-

dien blev mindre. Jag hade nu med de manövrar som jag gjort förstört min tänkta sväng ut på 

vägen, jag kunde inte hålla den kurs jag hade tänkt från början. Därav fick jag dra ihop axlar-

na för att på så sätt kunna komma runt i svängen ut mot byvägen. Jag fick börja leta efter grus 

i vägdikena för att kunna lägga framför alla hjulen. Det var att gå ut med spaden för att kunna 

försöka gräva fram grus under snön. Eftersom det var tjäle i marken så fick jag gå upp i kra-

nen på lastbilen och försöka med gripens hjälp gräva i marken för att kunna få loss grus. 

Till slut så gick det vägen, jag kunde ta mig ut på byvägen igen. Jag fick ringa min kollega 

och avstyra hans hämtning för natten. Det var för riskabelt att ge sig in där igen, nu gick det ju 

bra för mig denna gång, men det är inte alltid man har sådan tur. Hade jag haft riktig otur nu 

när jag skulle ta mig därifrån så hade jag fått en så kallad fällknivsverkan och släpet hade 

tryckt ut bakänden på lastbilen i diket, och jag hade hamnat med släpets framvagn i dikeskan-

ten, och inte haft någon möjlighet att ta mig därifrån. För att försöka undvika att det skulle 

hända så lade jag på så mycket grus och sand jag kunde få fram och lade framför alla hjulax-

lar, så de skulle kunna få grepp och kunna styra mig rätt. Jag gick även och grusade en bit 

framför bil och släp så att jag skulle kunna komma på rätt spår. Denna lilla incident tog mig 

flera timmar att reda ut, innan jag kom därifrån. 

Att backa i skogen. 

Denna berättelse handlar om att kunna vända runt sitt ekipage i skogen, när det inte finns nå-

gon väg eller vändplats att vända på. Situationen är som följer, den person som hade lagt ut 

transportordern till mig hade lagt in virkesupplaget på fel skogsbilväg, en helt felaktig läges-

angivelse. Upplaget var inritat en bra bit ner på kartan som visade skogsbilvägen. 

Jag åkte in med bil och släp på skogsbilvägen, och i början av sträckan så höll vägen en bra 

standard. Efter en liten stund passerar jag en vändplats, det är inte ovanligt att det kan finnas 

flera vändplatser på en lång skogsbilväg, detta för att underlätta för transporterna att ta sig ut 

från skogsbilvägen. Därför reagerade jag inte på att det var en vändplats där när jag körde 
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förbi, jag hade ju en bit kvar enligt kartan. Jag åker vidare på vägen och märker att standarden 

på vägen försämras väsentligt. Jag väljer då att stanna för att kunna dra ihop axlarna på släpet 

maximalt. Det är inte ovanligt att du måste göra denna manöver för att kunna ta dig fram i 

skogen när vägen blir sämre. Jag rullade vidare ner längs skogsbilvägen och standarden på 

vägen blev konstant sämre. Jag började ana ugglor i mossen när jag bedömde att jag kommit 

så långt på vägen att jag borde passerat det enligt kartan markerade upplägget med virke. Jag 

väljer nu att stanna och tar telefonen och ringer till den person som lagt ut transportordern till 

mig.  

Denna person inser nu att han har ritat in virkesupplaget på fel skogsbilväg, det finns överhu-

vudtaget inget virke på denna väg. Där jag stod just nu var det inte tänkt att man skulle kunna 

ta sig fram med lastbil, det är en tänkt traktorväg, och där står jag nu med lastbil och släp. 

Visserligen är det mitt i högsommaren, men det är inte än väg jag står på, mer som en stig. 

Det är en riktigt svår stig att börja backa på med lastbil och släp. Jag behövde backa c:a 200 

meter där inne i skogen. Denna till synes korta sträcka tog mig mellan 45 - 60 minuter att för-

söka backa och trixa mig ut ur. Det var mycket buskar bakom mig, och det var igenvuxet näs-

tan överallt, så det var till att backa en kort sträcka för att sedan ta sig ur hytten för att titta hur 

det ser ut bakom mig. Jag inser att om jag ska försöka backa hela vägen i skogen ända upp till 

den vändplan som jag passerade på vägen ner, då har jag att göra i flera timmar. 

Jag går stigen bakåt och tittar om det finns någon möjlighet för mig att kunna backa in släpet 

någonstans för att kunna vända runt mitt ekipage, och slippa backa hela vägen upp till vänd-

platsen. Jag lyckas hitta en berghylla inne i skogen där jag bedömer att jag ska kunna få in 

släpet mellan träden. Jag lyckas att få in bakänden på släpet på berghyllan mellan träden, men 

lastbilen står fortfarande med framänden åt fel håll på stigen. Där på berghällen parkerar jag 

nu släpet och får backa lastbilen hela vägen upp till den vändplats som jag passerade på vägen 

ner. På vändplatsen vänder jag bilen och får backa tillbaka samma väg som jag kom. När jag 

kommer ner till släpet så släpper jag bromsarna på släpet, går upp i hytten på skogskranen och 

med hjälp av gripklon på kranen tar jag tag i släpet och styr över dragstången på släpet i rätt 

färdriktning.  

Jag kopplar på släpet efter bilen, men då var det så att det inte var helt enkelt att komma ut 

därifrån. Det ligger en massa stenar i vägen där jag ska försöka ta mig fram med ekipaget, 

som tur är så är de inte så stora utan att jag kan gräva upp och flytta om stenarna med gripen 

på skogskranen, och på så sätt göra mig en väg framåt. En del av stenarna var inte lika stora, 

de kunde jag köra över, det var även del stubbar som stod i vägen, de fick jag också köra över. 

Det gick ju bra att göra dessa manövrar beroende på att bil och släp var olastat, men jag be-

dömer att denna incident tog mig mellan 1.5 – 2 timmar att reda ut innan jag var uppe på stora 

vägen igen. 
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Resultat 

Lastbilsförares yrkeskunnande 

Jag har genom intervjuerna jag gjort med de två lastbilsförarna försökt att få dem till att sätta 

ord på sin tysta kunskap, att få dem att sätta ord på vad de gör och hur de gör det inom sitt 

yrke. Svårigheten har varit för dem att sätta ord på sådant som de gör utan att reflektera över 

varför de gör det, sådant som de gör med automatik.  

Efter att ha lyssnat igenom vad lastbilsförarna försöker förklara för mig om vad de anser som 

relevant kunskap för att kunna verka som en professionell lastbilsförare, så landar jag i att de 

egentligen pratar om Aristoteles tre klassiska kunskapsformer. Där epistheme står för den 

generella, vetenskapliga kunskapen, att veta. Där techne står för förmågan att tillverka eller 

skapa något, en praktisk produktiv kunskap. Där fronesis representerar den praktiska 

klokheten, förmågan att ta ett beslut grundat på omdöme i en föreliggande situation.
32

 Daglig-

dags så upplever jag att man inte pratar om Aristoteles kunskapsformer på detta sätt, när man 

pratar med en yrkesverksam person, i mitt fall lastbilsförare. Så som jag ser det efter att ha 

intervjuat de två lastbilsförarna, så ser lastbilsförarnas kunskapsfält och hur de pratar om sin 

kunskap ut på följande sätt. Påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap 

är de tre aspekter av kunskap som kommer fram under intervjuerna. 

Jag väljer att i fortsättningen prata om lastbilsförarnas kunskap i dessa termer som Johannes-

sen
33

 använder sig av, stället för att prata om Aristoteles kunskapsformer. Johannessen använ-

der termerna påståendekunskap (epistheme), färdighetskunskap (techne) och förtrogenhets-

kunskap (fronesis).  Påståendekunskapen (att veta att) är den kunskap som kan läras in teore-

tiskt via böcker, lagar, formler, regler och direktiv, i lastbilsförarnas fall körkortsregler, 

YKB
34

 och ADR
35

 . Det är faktakunskap som kan formuleras och förmedlas i text, formler, 

regler och siffror. Dock är denna kunskapsform den som lyfts fram minst av de två lastbilsfö-

rarna under intervjuerna. Detta kunskapsfält får inte tolkas som att denna kunskap skulle vara 

                                                      
32 Gustavsson, Bernt (2000) Kunskapsfilosofi. Här har jag gjort en enkel sammanfattning av hur Gustavs-

son anger de tre klassiska kunskapsformerna. 

33 Johannessen, Kjell, S. (1999) Praxis och tyst kunnande s.15-40. 

34 Lastbilsförare är tvungna att ha ett yrkeskompetensbevis, [YKB]34 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 yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet 

C/CE) och buss (behörighet D/DE). Dessutom ska man regelbundet genomgå fortbildning34. Ett yrkes-

kompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 

35 timmar. För mer detaljerad information se: http://tya.se/tya/YKB/fragor-och-svar.asp                 

2014-01-06 kl.11.45. 

35 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. www.tya.se 2014-01-06 kl.11.49. 

 

http://tya.se/tya/YKB/fragor-och-svar.asp
http://www.tya.se/
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mindre viktig i sammanhanget, men de nämner den inte lika frekvent som de kommande kun-

skaperna. Lastbilsförarna ser som en självklarhet att de har de teoretiska kunskaper som be-

hövs för att kunna få tillgång till de certifikat och körkort de behöver. Utan dessa behörigheter 

kan de inte utföra sina arbetsuppgifter. 

En annan viktig aspekt av lastbilsförarnas  kunskapsfält är färdighetskunskap (att veta hur). 

Färdighetskunskap är förmågor som lärs in praktiskt, via övning och erfarenhet. Ett slags 

handens kunskap. Det kan i lastbilsförarnas fall handla om att framföra lastbilen och släpet på 

ett trafiksäkert sätt. Ur en ekonomisk synpunkt så ska körningarna och transporterna vara så 

ekonomiska som möjligt. Att köra med ett tänk på Heavy Eco Driving är ett krav idag
36

 ifrån 

åkerierna. Det finns stora pengar att tjäna här för åkeriet. I färdighetskunskapen kan vi även 

placera in hantering av gods, att handskas med godset så att det inte går sönder under trans-

port eller vid lastning och lossning. 

Till dessa båda kunskapsaspekter måste vi lägga förtrogenhetskunskapen (att veta när). 

Förtrogenhetskunskap kan beskrivas som den kunskap som finns hos den som är väl förtrogen 

med alla de skiftande uttryck och situationer som yrkesverkligheten kan te sig. I detta fall en 

lastbilsförare som med ett lugn, gott omdöme och lämpligt handhavande kan hantera de 

problematiska och svåra situationer som kan uppstå under ett arbetspass. Förtrogenhetskun-

skapen handlar om att ha övat upp sin känslighet för yrket och de situationer som kan uppstå, 

så att man avväger, bedömer, urskiljer, överlägger och uppmärksammar nyanser för att över-

väga vad som är ett bra agerande i just den enskilda situationen som har uppstått. 

Förtrogenhetskunskapen som lastbilsföraren samlar på sig kan inte uttryckas exakt eller 

formuleras i regler eller handböcker eftersom det handlar om att kunna summera ihop kun-

skaper, erfarenheter och situationer som de tidigare upplevt och ställa det mot den situation 

man befinner sig i just nu. Förtrogenhetskunskapen handlar mycket om att kunna hantera situ-

ationer som är unika och som avviker från det normala. En av lastbilsförarna uttrycker att det 

handlar mycket om att tänka efter före man gör något, att kunna värdera om jag gör så här vad 

blir utfallet då? 

Båda lastbilsförarna uppger att förmågan att kunna lösa plötsligt uppkomna svårigheter växer 

med erfarenheten, men det är viktigt att komma ihåg att det finns lastbilsförare som arbetat 

många år som inte har den, medan det finns andra lastbilsförare med mindre tid i yrket som 

redan har ett utvecklat sinne för vad som fungerar. Erfarenhet är viktigt, men även förmågan 

att reflektera över sitt eget handlande ser de som en viktig kunskap. Att kunna reflektera över 

vad som hände och varför det hände är viktigt, så att de inte gör om samma misstag igen. 

Både färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap är praktiska kunskaper som inte kan läras 

in via böcker och manualer. Färdighet och förtrogenhet lär vi oss genom handling, och det 

gäller att kunna reflektera över sin egna handling när något har inträffat
37

.  

                                                      
36 Det har visat sig att sparsam körning kan minska bränsleförbrukningen med 10–15 %. Det kanske inte 

låter så mycket, men tänk dig en lastbil som körs 16 000 mil om året med en snittförbrukning på 4 liter 

diesel per mil. Det skulle innebära en besparing på mellan 83 000 och 124 000 kronor varje år (baserat 

på ett dieselpris av 13 kronor per liter). Dessutom minskas utsläppen av koldioxid och kväveoxider. 

http://www.sweaenergi.se/heavy-eco-driving/ 2014-01-06 kl.12.04. 

37 Johannessen, Kjell, S. (1999) Praxis och tyst kunnande sammanfattning av s.139-145. 

http://www.sweaenergi.se/heavy-eco-driving/
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Kunskaperna inom en blick och fallenhet 

De två kunskaper som framträder mest i intervjuerna med lastbilsförarna, och som jag väljer 

att fokusera på i denna studie är, att ha en blick för det (förtrogenhetskunskap) och en fallen-

het för yrket (färdighetskunskap). Dessa kunskaper kan tyckas stå på egna ben, men både 

Pelle och Björn är överrens om att du inte kan ha en blick för något om du inte har en viss 

fallenhet i grunden att bygga din blick på. Men, även om man har en blick för det, så är det 

inte säkert att din fallenhet är så pass utvecklad så att man kan utföra det som krävs av en i 

den uppkomna situationen. Här kommer praxis in i bilden, den kunskap som finns inom en 

praxis kan inte meddelas andra direkt.
38

  

De rangordnar kunskapen så att fallenheten för yrket räknas som nummer ett, och att ha en 

blick som nummer två. Att ha en fallenhet för något så som det presenteras för mig av last-

bilsförarna är att kunna hantera godset, lasten, maskiner, och fordonet på ett sådant sätt så att 

de inte åsamkar skador på det. Även den sociala kompetensen läggs in i fallenhet för yrket. 

Du måste kunna hantera situationer med kunder som kan uppstå på ett sådant sätt så du inte 

skadar företagets rykte eller anseende. I fallenhet lägger de även in körningen i trafik, och att 

kunna hantera de olika trafiksituationer som de kan hamna i. De använder även ordet förmåga 

när de pratar om fallenhet.  Förmågan att kunna utföra – hantera lastbilen och godset på ett 

professionellt sätt.  

Att ha en fallenhet för något beskrivs av Eva Pettersson i hennes avhandling om matematiska 

förmågor.
39

 Hon tar upp hur fallenhet kan ses ur perspektivet matematiska kunskaper hos 

barn/ungdomar i skolåldern. Pettersson hämtar sina referenser om fallenhet och förmåga ifrån 

den ryske psykologen Vadim Krutetskii
40

som i sin studie påvisar att ha en fallenhet för något 

eller förmågan för att kunna utföra något i sig inte kan sägas vara direkt medfödda talanger. 

Han ser inte förmågor som i sig medfödda. Vad som ärvs är snarare en benägenhet att ut-

veckla förmågor av ett visst slag. Dessa utvecklas genom övning och erfarenhet, och det går 

inte att förutsäga hur långt en enskild förmåga kan utvecklas. Krutetskii skiljer också mellan 

förmåga och färdighet där han definierar förmåga som en personlig egenskap eller potential 

som gör det möjligt för en individ att utföra en given uppgift medan färdighet avser hur indi-

viden utför uppgiften. Pettersson tar även upp att för att kunna utveckla förmågan eller fallen-

heten så krävs det ett sinnelag som visar sig i att personen har ett intresse av det som den ska 

utföra.
41

 

                                                                                                                                                                      

 

38 Göranzon, Bo. (2009) Det praktiska intellektet. S.114. Du kan ha en fallenhet för något inom den praxis 

du befinner dig i, men det innebär inte att du har en fallenhet för en närliggande praxis inom samma 

yrke. Det krävs träning och fördjupning med de nya arbetsuppgifterna för att uppnå en fallenhet inom 

den nya praxis du befinner dig i. 

39 Pettersson, Eva.(2013) Barns matematiska förmågor.& i Pettersson, Eva. (2011)Studiesituationen för 

elever med särskilda matematiska förmågor. 

40 Vadim Krutetskii, 1917-1991.Mest känd för boken The Psychology of Mathematical Abilities in School-

children, University of Chicago Press 1976. 

41 Min sammanfattning av sidorna 58-60 i Studiesituationen för elever med särskilda matematiska för-

mågor.(2011). 



  

 

21 

 

Att ha en blick bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper i hur olika situationer har upp-

stått, och vad som har hänt i dessa situationer. Både Pelle och Björn är överrens om att ha 

blick för det bygger på att de måste kunna reflektera
42

 över de situationer de varit med om, för 

att kunna förstå hur de ska handskas med den uppkomna situationen de ställts inför. Pelle 

uppger att man aldrig kan ha en blick för något som man inte har varit med om innan. Han ger 

som exempel att en lastbilsförare som ska köra sitt första timmerlass i skogen, och som aldrig 

kört lastbil i skogen innan, den lastbilsföraren kan inte ha en blick för vad som krävs av en 

timmerbilsförare. Den personen kan inte tänka/se de situationer som en erfaren timmerbilsfö-

rare kan se framför sig. Det som Per pratar om här när det gäller blick är det som Janik kallar 

för att ha ett omdöme
43

.  

En person som har arbetat upp ett omdöme inom en praxis, vet vad den ska se, vad den ska 

leta efter för mönster. Den oerfarne har ännu inte nått denna nivå. Ett annat sätt att formulera 

sig på när det gäller att ha en blick för något är det som Göranzon lyfter fram och benämner 

som den inre bilden
44

. Med en inre bild, kan personen se vad som kan komma att hända i en 

snar framtid, man förutspår något. Göranzon redovisar ett exempel ifrån en meteorolog om 

vad en inre bild kan vara. Meteorologen anser att man kan mycket väl göra en prognos av 

vädret i förväg: 

 ”Man måste ha en egen välgrundad uppfattning när man går igenom materialet på 

skärmen, annars blir man ett rov för omständigheterna” 

Men, Björn gör ett inlägg när det gäller att ha en blick för det. Man kan ha en blick för det 

som gör att man blir hämmad i sin yrkesutövning, man ser hinder framför sig hela tiden. Man 

blir ett rov för omständigheterna. Här ger Björn ett exempel på vad han menar. 

Jag har sett några exempel på detta under min tid som skogsbilsförare, en kollega inom 

skogsbilsnäringen som arbetade på ett annat åkeri och som hade en blick för sakerna, men han 

hade nästan för mycket blick för det. Han var livrädd för saker och ting. Detta bottnar i att han 

inte hade någon fallenhet för yrket skogsbilsförare. Han var duktig på att köra lastbil, men han 

såg problem i precis allting, det lutar för mycket åt höger, eller till vänster. Det går för mycket 

uppför eller nerför inne i skogen, det var snö, och det var lera och än det ena, än det andra 

problemet han såg framför sig. När man kan måla upp en massa hinder för sig på detta sätt, då 

har man inte den fallenhet som behövs för att kunna köra i skogen. Sedan kan man vara duk-

tig på att köra asfalt, grus, styckegodstransporter eller fjärrbilar, men sakna den fallenhet som 

gör att man passar inom skogstransporter”.
45

 

Denna kollega som Björn hänvisar till har inte den fallenhet som passar in i den praxis som 

skogstransporter innefattar. Kollegan är en skicklig lastbilsförare, men inte inom den del av 

                                                      
42 Göranzon, Bo. (2009) Det praktiska intellektet. S.112. Det krävs tid för reflektion över det som hänt, 

och över ens arbetsuppgifter. Man måste tillåta sig själv tid för reflektion, kunna samla sina tankar, 

smälta informationen för att kunna göra kloka beslut i framtiden som grundas på dina upplevda erfaren-

heter. 

43 Janik, Allan. (1991) Cordelias tystnad. Om reflektionens kunskapsteori. S.136 - 137 Här pratar Janik om 

att kunna urskilja, att kunna se mönster i det som händer och sker. Man lär sig veta vad som ska se. 

44 Göranzon, Bo.(1988) Den inre bilden. S.112 

45 http://www.youtube.com/watch?v=yy0B7M03U-E Vändning av bil och släp vid klippavsats. 

http://www.youtube.com/watch?v=yy0B7M03U-E
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yrket som skogstransporterna tillhör. Vi lärs in i en praxis genom exempel, förebilder och 

övning, men det krävs ett eget arbete för att fördjupa insikterna och yrkeskunnandet. Denna 

kollegas inre bild överensstämmer inte med vad andra kollegor ser som verkligheten. Omdö-

met samspelar inte med verkligheten. Det är avgörande att kunna se skillnaderna som finns 

mellan olika verksamheter inom ett och samma yrke.
46

 

Diskussion 

Metodreflektion 

Metoden som jag valde att använda mig av med intervjuer ser jag som ett lyckat grepp för att 

kunna få tillgång till det som de två lastbilsförarna upplever som de viktigaste kunskaperna. 

Nackdelen med intervjuer kan vara att du får en rik tillgång till information, du får så mycket 

information att du har svårt att sortera ut vad som är relevant. Det som jag under studiens 

gång har upplevt som problematiskt är att mitt valda område ter sig större än vad jag kunde 

tänka mig från början. För att kunna komma vidare med min frågeställning om vad de upple-

ver vara ett yrkeskunnande till min magisteruppsats, så tror jag att dialogseminarier eller 

gruppintervju är en väg till framgång. Mina erfarenheter innan från fokusgruppintervjuer är att 

du kan komma längre ner under ytan och få djupare information, än vad som kommer fram i 

enskiljda intervjuer. På grund av ett pressat tidsschema så har inte gruppintervjuer varit möj-

liga att tillgå, därav stannar min metod på enskilda intervjuer med lastbilsförarna.   

Att ha en fallenhet 

Det som lastbilsförarna kallar för att ha en fallenhet för något bottnar i den kunskap som 

Aristoteles kallar för techne (praktisk produktiv kunskap). Jag väljer att använda mig av fär-

dighetskunskap (att veta hur), som är en mer användbar benämning inom området yrkeskun-

nande. 

Att ha en fallenhet för något, eller att ha en förmåga för något innebär i lastbilsförarnas syn att 

man har en praktisk kunskap. I uttrycket praktisk kunskap kan man lägga in parametrar som 

att kunna framföra lastbilar och maskiner på ett sådant sätt att de inte skadas, eller att man 

skadar godset med maskinerna. Att kunna framföra fordonet i olika trafiksituationer så att det 

inte skadas eller att medtrafikanter skadas. Att kunna använda maskiner och hjälpmedel på ett 

sådant sätt att du får ett ”flyt” i det. Ett exempel är att hanteringen av skogskranen blir mjuk 

och följsam, inga ryck eller knyck som gör att stockarna som är klämda i gripen lossnar, eller 

slår i bilen. I detta med praktisk klokhet kan även läggas in hur man framför fordonet, om det 

framförs på ett mjukt sätt, eller körningen är stressig och ryckig. 

                                                      
46 Göranzon, Bo. (2009) Det praktiska intellektet. S.110 -116. En sammanfattning. 
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Föds du med en fallenhet? Jag har haft en mailkonversation med Eva Pettersson
47

 som skriver 

om fallenhet när det gäller barns förmågor i matematik. Hon berättar följande när det gäller att 

ha en fallenhet för något. Fallenhet är något du kan födas med men det krävs intresse, möjlig-

heter i form av stöd och stimulans för att du ska kunna utveckla denna fallenhet. Fallenhet är 

något som kan finnas i kroppen, men som kanske inte kommer fram om det inte stimuleras, 

om inte intresset väcks för något. 

Kan man träna upp fallenhet? Fallenheten för något kan utvecklas om man håller på något 

ofta eller länge. Om du är ifrån arbetsuppgiften ett tag, så kan du tappa i fallenhet, men den 

går att träna upp igen. Att man har en fallenhet för något inom ett yrke, innebär det med 

automatik inte att du har fallenhet för alla yrkets moment. Pettersson
48

 menar i sin avhandling 

om matematiska kunskaper att fallenhet och förmåga kan utvecklas genom övning och erfa-

renhet, och det går inte att förutsäga hur långt en enskild förmåga kan utvecklas. Detta borde 

även stämma in på lastbilsförarnas fallenhet, och möjlighet till att utveckla sin fallenhet – 

förmåga.  

Att ha en blick  

Det som visar sig i denna studie är att det som lastbilsförarna kallar för att ha blick för något 

bottnar i den kunskap som Aristoteles kallar för fronesis (praktisk klokhet). Jag väljer att an-

vända mig av förtrogenhetskunskap (att veta när), som är en mer användbar benämning inom 

området yrkeskunnande. 

Utan erfarenhet inom ett yrkesområde, så är det svårt att få en praktisk klokhet, eller att veta 

när jag ska göra något. Med hjälp av insamlade kunskaper och erfarenheter inom yrkesområ-

det så underlättas de kommande besluten om vad som skall utföras. Under tiden som personen 

samlar på sig erfarenhet inom yrket, så kommer även förmågan att reflektera över den upp-

komna situationen att utvecklas. Vid reflektionstillfället som kan vara både under ett på-

gående arbete, eller efter ett avslutat arbete, så ges möjligheter till eftertanke om vad som 

hände i den uppkomna situationen. De beteenden, skeenden eller signaler som brukar vara till 

hjälp i liknande fall och situationer visar sig ge en otillräcklig vägledning. Här är det de mest 

förtrogna inom yrket som ser att något är fel, kanske för att de uppmärksammar andra typer av 

tecken. Detta med kunskapen och nyttan av reflektionen tas även upp av Josefsson
49

 när hon 

beskriver hur läkare reflekterar över olika sjukdomsförlopp, och om de har behandlat patien-

ten på rätt sätt och med rätt mediciner. 

I Alsterdal
50

 beskrivs hur undersköterskorna ibland gör bedömningar med känsla. De ser hur 

de ska göra det, men kan inte beskriva varför de ser vad som skall göras. De ser skeenden och 

                                                      
47 Mailkonversation med Eva Pettersson. Vicerektor för särskilda grundutbildningsfrågor. Fil.dr. matematik 

med didaktisk inriktning vid Blekinge Tekniska Högskola 2014-05-14 kl 11.16. 

48 Pettersson, Eva.(2013) Barns matematiska förmågor.& i Pettersson, Eva. (2011)Studiesituationen för 

elever med särskilda matematiska förmågor. 

49 Josefsson, Ingela. (1998) Läkarens yrkeskunnande. 

 

50 Alsterdal, Lotte.(1999) Det tredje ögat. 
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beteenden hos en patient som de sett innan, och får en känsla för hur de ska göra. På samma 

sätt säger mina informanter i intervjuerna, att de ser hur de ska göra i olika situationer med 

lastbilen som inte är vardagliga, men att de har svårt att sätta ord på varför de vet hur de ska 

göra. De har lärt sig med erfarenhet att urskilja och tolka signalerna som sänds ut. Detta med 

att lastbilsförarna säger sig kunna se skeenden och få en känsla för vad som kan komma att 

ske liknar det som Göranzon
51

 kallar för den inre bilden, när han refererar till meteorologernas 

förmåga att kunna tolka väder.                                                                                                                                                     

Med hjälp av erfarenhet och reflektion så kan man skaffa sig en överblick över den uppkomna 

situationen. Överblick kan nås när vi lärt känna en vardag så väl att vi är förtrogna med 

detaljer och stämningar, men vi har också arbetat med våra intryck, sorterat dem, ordnat dem 

och funderat över dem under lång tid och på ett noggrant sätt. Överblick är något vi arbetar 

oss fram till under tid. Det som varit splittrade intryck kommer att falla på plats i en helhet där 

alla delar har sin speciella plats men kanske inte längre är synliga var för sig. Här ser jag lik-

nelser med det som Pelle och Björn berättar om sina körningar i skogen, och de problem som 

de ställs inför
52

. Jag tolkar det så att detaljer och lösa fragment vävs samman till en helhet 

som på så sätt ger en möjlighet till att få en överblick över situationen. Larsson.
53

 

Att ha en överblick i situationen innebär inte att du alltid kommer att ha det, i arbetet vi utför 

kommer vi sannolikt att stöta på nya detaljer och motsägelser som förvirrar oss och får oss att 

tappa greppet igen. Detta som Larsson beskriver som en att ha en överblick är också något 

som lastbilsförarna pratar om när det gäller att ha en blick för något. De säger sig kunna göra 

en ett snabbt överslag över den uppkomna situationen, och handla därefter. Men, om det är en 

helt nyuppkommen situation så krävs mer reflektion och tankeverksamhet över hur situation-

en ska kunna lösas. 

Den tysta kunskapen som finns inom lastbilsföraryrket, den kunskap som mina informanter 

har svårt att sätta ord på, kan liknas vid det som Alsterdal beskriver som att de är visa i ögo-

nen.
54

 I Alsterdals fall handlar beskrivningarna om personal inom vården.  

”Att ha visdom i ögonen kan ses som en metafor för kunnande som gör det möjligt att 

uppfatta subtila tecken på att något inte är som det ska. Det kan gälla att observera en 

förändring i blick, hållning, ansiktsfärg eller liknande, som det behövs förtrogenhet med en 

enskild person för att märka. Men också om att ha sett liknande tecken många gånger förut 

och ha den kunskap som behövs för att dra slutsatser utifrån sina sammanlagda 

erfarenheter. Att vara vis i ögonen är att upptäcka, uppmärksamma och urskilja det som är 

lika och det som är olika, jämfört med ett normaltillstånd.”
55  

                                                      
51 Göranzon, Bo. (1988) Den inre bilden. 

 

52 I tidningen Svensk åkeri tidning nr 6, 2014 Sid 12-16. finns ett reportage om att köra lastbil i skogen, 

och om de problem eller situationer lastbilsförarna kan ställas inför. Lastbilsförarna i reportaget nämner 

precis det som mina informanter pratar om när det gäller att kunna läsa av skogsvägar, lutningar på 

vägen, finns det plats att ta sig runt på vändplatsen osv.  

53 Larsson, Hans. (2012) Min samman fattning av sid.39 

54 Alsterdal, (2002) Hertig av ovisshet. Metaforen ”de var visa i ögonen”, kommer från Harry Martinson 

(1948/1974, s 132) i boken vägen till Klockrike 

55 Alsterdal, (1999) Det tredje ögat. sid.95 
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Att vara vis i ögonen liknar det som Alsterdal
56

 beskriver som att vara utrustad med det tredje 

ögat.  En förutsättning för att vara vis i ögonen, eller att ha ett tredje öga är att befinna sig 

nära situationen och själv se efter. Med detta menas att du inte kan insikt i och kunskaper om 

en uppgift eller ett arbete som du inte är delaktig i. Med hjälp av en metafor som ”vis i ögo-

nen”, eller ”det tredje ögat” är det ibland möjligt att sätta fingret på något svårbeskrivligt, och 

på så sätt göra det lättare att förstå.   

Något som jag tycker är intressant när det gäller att ha en blick för det, är när Björn talar om 

vikten av att ha en blick för det du skall utföra. En väl utvecklad blick för det underlättar deras 

vardag, men det finns även negativa sidor av att ha en blick för det. Du kan bli hämmad i din 

yrkesutövning om du har för mycket blick för det. Björn uppger att det kan bli så att din ut-

vecklade blick för det gör att du ser faror och hinder i något som egentligen inte är utöver det 

vanliga inom yrket. 

Lastbilsförares yrkeskompetens 

Vad innebär yrkeskompetens för en lastbilsförare? Etnologen Eddy Nehls följer ett antal 

lastbilsförare över tid för att kunna skapa en bild av vad det innebär att vara lastbilsförare
57

. 

Nehls etnologiska studie påvisar att yrkesförarna själva anser att en kompetent lastbilsförare 

oavsett kön ska kunna klara av de uppgifter som åläggs 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. 

De bör kunna reda ut problem som de kan ställas inför under arbetsdagen. Föraren bör ha en 

hög social kompetens. Kundkontakten framställs av förarna själva som en hederssak, de är 

företagets ansikte utåt. Denna uppfattning om lastbilsförares yrkeskompetens bekräftas i en 

studie som redovisats under 2014 där 35 lastbilsförare intervjuas om vad de tycker om sitt 

yrkesval.
58

 

Synen på praktisk kunskap 

Mattias Tesfaye tar i sin bok kloge haender
59

 upp den praktiska kunskapen och synen på den i 

Danmark. I boken försvarar han den praktiska yrkeskunskapen gentemot den akademiska – 

teoretiska kunskapen. Yrkeskunnande tar tid att förvärva, det förutsätter att man genom ota-

liga upprepningar tålmodigt inövar grepp och rutiner tills de verkligen sitter i kroppen. Han är 

djupt oroad över den minskade respekten för hantverkare och den praktiska yrkeskunskapen. 

När människor mellan 18 och 34 år idag ska bedöma bilmekanikers, smeders eller elektrikers 

status på en skala från 1 till 10 blir genomsnittsresultatet 4,9. För de ungas mor- och farföräld-

rar är det 6,5. Silversmeder eller kockar får visserligen högre betyg också av de unga men det 

                                                      
56 Alsterdal, Lotte. (1999) Det tredje ögat. 

57
 Nehls, Eddy. (1999) Lastbil som livsstil. sid 45. 

 

58 Dahlström, Peter. (2014) Så coolt, det sitter en kvinna bakom ratten. 

59 Tesfaye, Mattias. (2013) Kloge haender. Et forsvar for håndvaerk og faglighed. 
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är för att de uppfattas som konstnärer, när ungdomar tänker på kockar tänker de på tv-kockar. 

Kockyrkets anseende har på detta sätt ökat sin status.
60

  

Kan detta med synen på praktisk kunskap i det moderna samhället vara en anledning till att 

lastbilsföraryrket skattas lågt i ranking när det gäller yrken som ger status och respekt? Är det 

därför jag får höra uttalanden som jag nämner i början av studien, hur svårt kan det vara att 

köra lastbil? Kan du inte få något annat arbete kan du ju alltid köra lastbil? Kanske kan statu-

sen och intresset för lastbilsföraryrket öka på samma sätt som för kockyrket med hjälp av att 

det nu finns program på TV - serier som handlar om lastbilsföraryrket.
61

 Dessa Tv - serier är 

inte inspelade i Sverige, och kanske inte ger en rättvisande bild av det svenska lastbilsföraryr-

ket, men de visar upp olika aspekter på lastbilsföraryrket ute i världen. I dessa serier visas 

yrkeskunskap upp i samband med dåliga vägar och kaotiska trafiksituationer, och vilka svå-

righeter lastbilsförarna kan ställas inför. 

En avslutande tanke 

Jag skulle vilja avsluta denna begränsade studie med min egna personliga tolkning av det som 

framkommit i studien. En blick och en fallenhet är något som en yrkeskunnig person bär med 

sig i kroppen med hjälp av samlad erfarenhet över tid. Både Per och Björn lyfter fram att de 

två kunskaperna en blick och en fallenhet inte är samma sak, men de går inte att sära på. De 

samverkar med varandra i olika grad, beroende på personliga egenskaper, och den specifika 

situation de står inför. 

Att ha en blick för något och en fallenhet för yrket landar då i begreppet yrkeskompetens, så 

som jag ser det. Att vara yrkeskompetent inom lastbilsföraryrket innebär då att kunna utföra 

en uppgift, antingen själv i eller i samråd med andra. Att veta om och känna till hur saker och 

ting kan förhålla sig. Att kunna lösa problem, förutse skeenden och beteenden. Att kunna ut-

värdera, och reflektera över varför något hände. Att kunna utveckla sitt yrke, vara kreativ, 

innovativ. Att kunna förändra, att sträva framåt. En form av insikt där det handlar om att an-

vända sina teoretiska och praktiska kunskaper i den praktik som man är verksam i. Naturligt-

vis finns det en stor variation på vilka nivåer av dessa kunskaper som en person kan uppnå. 

Här är det de personliga förutsättningarna som spelar in. Men, en yrkesskicklig person kan 

även stagnera i sina kunskaper, om de inte utvecklar sina kunskaper. Att ha en blick och en 

fallenhet för yrket bygger på ett ständigt lärande, och uppdatering av kunskaper
62

. Jag vill 

avsluta min studie med ett uttalande som Per gör när vi pratar om allt som ryms inom ett yr-

keskunnande, och komplexiteten runt yrkeskunnandet:  

”Jag kan inte förklara det, men en del de bara har det” 

                                                      
60 Utdrag ur artikel i Svenska dagbladet. http://www.svd.se/kultur/understrecket/handfast-forsvar-for-

praktisk-intelligens_8897506.svd 

61 Här tänker jag på TV serier som Ice Road Truckers, Deadliest Roads och World´s toughest truckers.  

62 Att ständigt lära sig nya saker tas upp i tidningen Svensk åkeri tidning nr 6, 2014 sid 12-16. Här finns 

ett reportage om att köra lastbil i skogen, där lastbilsförarna pratar om att de lär sig nya saker varje 

dag. 
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