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Sammanfattning (på svenska) 
EU har stiftat en ny lag om, Yrkeskompetensbevis(YKB), för att jämställa kompetensen inom EU/EES. I 

Sverige börjar den gälla för lastbilschaufförer den 10/9-2010 och för busschaufförer den 10/9-2008. Inom 

en 5års period måste yrkeschaufförer ha en 35 timmars fortbildning för att få ut sitt Yrkesförarbevis, vilket 

lagen kräver att de ska ha, för att få fortsätta köra yrkesmässig trafik. Det kommer fortsättningsvis inte att 

räcka att endast ha ett körkort, man måste ha ett Yrkeskompetensbevis också. Rapporten syftar till att se 

om våra yrkeschaufförer känner till denna nya lag och vet vad som ingår i fortbildningen men även 

kursplaner för att kunna bli utbildare inom området, YKB. Eftersom lagen är ny, finns det inte färdiga 

kursplaner att utgå från. För att få utbilda inom, YKB kräver Transportstyrelsen att man skickar in 

kompletta kursplaner samt utbildarna kompetensområden. Därefter kan Transportstyrelsen meddela 

utbildningsföretaget om tillstånd att bedriva utbildning inom området, YKB. För att kunna veta vad 

yrkeschaufförerna vet om YKB har jag gjort en kvalitativ undersökning. Jag har intervjuat 10 

yrkeschaufförer och 5 åkeriägare. Respondenterna är slumpmässigt utvalda, några med få år inom 

branschen, några som varit i yrket länge, några kvinnliga och några manliga, några med större åkerier och 

några med mindre. Sedan har jag tagit fram kursplaner för de olika undervisningsmomenten och för även 

en diskussion kring olika pedagogiska förhållningssätt som kan hjälpa till att göra utbildningen mer 

effektiv och intressantare för yrkeschaufförerna. 

Nyckelord Yrkeskompetensbevis, YKB, EU-direktiv, Yrkeschaufförer, Kursplaner, Transportstyrelsen. 

 

Abstract (in English) 
A new law on further education of professional drivers has been passed, Driver Certificate of Professional 

Competence (CPC), after an instruction from the EU. This law is to equate the competence within EU. In 

Sweden the law is in use from 10/9-2010 for truck drivers and from 10/9-2008 for bus drivers. Within 5 

years all drivers must have a 35 hours further education to get their certificate. This means that it in the 

future is not enough with a driver’s license. This study aims at investigating if the drivers are familiar with 

this law and what the further education is about. Since the law is new there is no curriculum. To be able to 

educate you have to send a curriculum to the Board of Transport. To learn what the drivers know about 

this new law I have interviewed 10 drivers and 5 haulage contractors.  I have randomly chosen the 

respondents, some with only a few years of working experience and some with more, some male and some 

female. I have also produced curriculums for the different education elements and I discuss different 

pedagogical approaches to make the education meaningful and efficient. Professional drivers and haulage 

contractors are aware of this new law, but they are not really aware of the content and its impact on their 

work. Written curriculums issued from the law and sent it to the Board of Transport to become approved 

educators. 
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Inger AlmIV 

Sammanfattning 

EU har stiftat en ny lag om, Yrkeskompetensbevis(YKB), för att jämställa 

kompetensen inom EU/EES. I Sverige börjar den gälla för lastbilschaufförer den 

10/9-2010 och för busschaufförer den 10/9-2008. Inom en 5års period måste 

yrkeschaufförer ha en 35 timmars fortbildning för att få ut sitt Yrkesförarbevis, vilket 

lagen kräver att de ska ha, för att få fortsätta köra yrkesmässig trafik. Det kommer 

fortsättningsvis inte att räcka att endast ha ett körkort, man måste ha ett 

Yrkeskompetensbevis också. Rapporten syftar till att se om våra yrkeschaufförer 

känner till denna nya lag och vet vad som ingår i fortbildningen, men även till att 

utveckla kursplaner för att kunna bli utbildare inom området, YKB. Detta innebär 

också att man måste fundera över olika kunskapsteorier och hur utbildningen ska ske 

på bästa sätt för att motivera och lära ut denna nya kunskap som krävs. Eftersom 

lagen är ny, finns det inte färdiga kursplaner att utgå från. För att få utbilda inom, 

YKB kräver Transportstyrelsen att man skickar in kompletta kursplaner samt 

utbildarnas kompetensområden. Därefter kan Transportstyrelsen meddela 

utbildningsföretaget om tillstånd att bedriva utbildning inom området, YKB. För att 

kunna veta vad yrkeschaufförerna vet om YKB har jag gjort en kvalitativ 

undersökning. Jag har intervjuat 10 yrkeschaufförer och 5 åkeriägare. 

Respondenterna är slumpmässigt utvalda, några med få år inom branschen, några 

som varit i yrket länge, några kvinnliga och några manliga, några med större åkerier 

och några med mindre.  
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Summary 

The EU has passed a new law on, Driver Certificate of Professional Competence 

(CPC), to equate the professional competence within the EU / EEA. In Sweden, the 

law is valid for truck drivers from 10/9-2010 and for bus drivers from 10/9-2008. 

Within a period 5 years professional drivers have to attend a 35 hours further 

education to get his professional certificate, that the law requires them to have, to 

continue to drive commercial traffic. It will not be enough to only have a license; you 

must also have a CPC. This report´s aim is to see if our professional drivers know 

about this new law and what is included in the educational curriculum but also what 

knowledge is needed to teach in the field. This also means that I have to look at 

different theories about teaching and think about how to tech in the best way. Since 

the law is new, there is no curriculum to start from yet. In order to teach in CPC, the 

Transport Agency requires that you submit complete curriculum and the teachers’ 

competences. Then the Transport Agency notifies the education company if they 

have the permission to conduct education in CPC. In order to know what professional 

drivers know about CPC, I conducted a qualitative study. I have interviewed 10 

professional drivers and 5 fleet owners.  The respondents are randomly selected, 

some with only a few years in business, some who have been in business a long time, 

some female and some male, some with large business and some with small. 
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Abstract  

Det har kommit en ny lag angående fortbildning av yrkeschaufförer, 

Yrkeskompetensbevis(YKB) efter ett EU direktiv, 2003. Yrkeschaufförer och åkeriägare 

är medvetna om denna nya lag, men inte vad den innebär konkret för dem.  Skrivit 

kursplaner efter lagtexterna och skickat in till Transportstyrelsen för att bli godkänd 

utbildare. 

Nyckelord: Yrkeskompetensbevis, YKB, EU-direktiv, Yrkeschaufförer, Kursplaner, 

Transportstyrelsen. 



Inger AlmVII 

Förord 

Yrkeskompetensbevis, YKB en ny lag efter EU direktiv, 2003. Innebär att 

yrkeschaufförer ska fortbilda sig 35 timmar inom varje 5 års period för att kunna utföra 

sina transporter. Lagtexter är svåra att tyda. Detta examensarbete känns som ett 

gesällprov, att kunna skriva kursplaner som sedan går att arbeta efter. Det kommer att 

behövas många utbildare inom ämnet i framtiden.  

Ett stort tack till Roland, min sambo som blivit tvungen att leva med detta examensarbete 

en längre tid och med allt detta innefattar. 
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1. Introduktion 

För att jämställa kompetensen inom Europa för yrkesförare, gods- och 

persontrafik, har en ny lag angående Yrkeskompetensbevis (YKB) stiftats 

inom EU/EES området. I Sverige börjar den gälla för lastbilschaufförer den 

10 september 2010 och för busschaufförer den 10 september 2008 (SFS 

2007:1470, sid 6). Den nya lagen innebär att alla yrkeschaufförer skall ha ett 

intyg, Yrkeskompetensbevis, och inom varje femårsperiod genomgå en 

fortbildning om minst 35 timmar för att få behålla intyget.  

I Sverige finns ca 260 000 (Tya, Anders Jansson) chaufförer som inom en 

snar framtid behöver en vidareutbildning för att kunna fortsätta sitt arbete. 

Lagen är ny och i dagsläget finns ingen färdig kursplan framtagen. 

Utbildningsbehovet är stort och kommer att bli ännu större. Detta problem 

kommer jag att behandla i mitt examensarbete och avgränsa studien till 

svenska förhållanden. 

För att få en uppfattning om vad chaufförer och åkeriägare känner till och 

anser om den nya lagen har jag intervjuat ett urval ur denna grupp. Dock är 

mitt stora arbete koncentrerat till studier i Vägverkets författningssamlingar 

och att därutifrån planera en realistisk och komplett kursplan för YKB. 

Utan YKB utbildade chaufförer stannar Sverige… 

(Chaufförsyrket är ett lågstatusyrke men med denna nya lag om fortbildning 

kan det bli ett lyft som höjer kompetensen hos våra yrkeschaufförer. ) 
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2. Bakgrund  

 

2.1 Yrkeskompetensbevis(YKB) 

Enl. VVFS 2008:159 ska lastbilschaufförer, senast den 10 september 2015 

och för busschaufförer senast den 10 september 2013, ha ett 

Yrkeskompetensbevis, YKB . För att få detta krävs att de gått en 

fortbildning på 35 timmar vilken ska repeteras inom varje 5 års period, 

fortsättningsvis (s. 2). 

Lagen är en följd av EU-direktivet från 2003 och grundade sig i att man 

inom EU/EES området ville få en likvärdig kompetens inom gods- och 

persontrafiken. Därför kom denna nya lag om yrkeskompetensbevis och 

införs i 30 EES länder, nämligen i EU:s 27 medlemstater: 

Belgien 

Bulgarien 

Cypern 

Danmark 

Estland 

Finland 

Frankrike 

Grekland 

Irland 

Italien 

Lettland 

Litauen 

Luxemburg 

Malta 

Nederländerna 

Polen 

Portugal 

Rumänien 

Slovakien 

Slovenien 

Spanien 

Storbritannien 

Sverige 

Tjeckien 

Tyskland 

Ungern 

Österrike 

samt EES länderna; Norge, Island och Liechtenstein.  
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Lagen skiljer sig lite mellan de olika länderna. En del länder har både 

utbildning och slutprov medan några har valt endast slutprov. Även tiden då 

lagen träder i kraft skiljer sig mellan länderna. Men jag har begränsat mig 

och valt att arbeta med Sverige och svenska förhållanden. 

Utbildningsinsatserna för lastbilschaufförerna ska sättas in inom områden 

som: Avancerad träning i rationell körning med beaktande av 

säkerhetsbestämmelser, Miljö och ekonomisk körning, Företagets profil, 

Ekonomiska villkor och marknad, Yrkestrafiklagstiftning och 

transportadministration, Sociala förhållanden och bestämmelser inom 

vägtransportsektorn och Lastade fordon (VVFS 2008:159, s.1-7). 

Och för busschaufförer: Samma som för lastbilschaufförer med undantag av 

Lastade fordon som ersätts med: Passagerares säkerhet och bekvämlighet.    

Utbildningar som redan är lagstadgade får inte räknas in i YKB. Exempel på 

sådana utbildningar är: ADR (transport av farligt gods), SPV (Säkerhet på 

väg) och Miljö som man också måste uppdateras med fortbildning vart 

femte år för att få behålla kompetensen.  

Förare med ett svenskt körkort med förarbehörigheterna D eller DE (buss 

eller buss/släp) utfärdade före den 10 september 2008 är undantagna från 

kravet att ha ett yrkeskompetensbevis om grundläggande kompetens för 

persontransporter. Men innan 10 september 2013 skall även dessa ha gjort 

sin fortbildning för att få fortsätta utöva sitt yrke. 

Förare med ett svenskt körkort med förarbehörigheterna C eller CE (lastbil 

eller lastbil/släp) utfärdade före den 10 september 2009 är undantagna från 

kravet att ha ett yrkeskompetensbevis för godstransporter. Men även dessa 

skall innan 10 september 2015 ha gjort sin fortbildning för att få fortsätta 

köra yrkesmässig trafik. 

Med svenskt körkort jämställs körkort som utfärdats i en annan stat inom 

EES. Ett sådant körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. 
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Förare som inte fyllt 21 år och inte tidigare innehaft körkort med tung 

behörighet (C, CE, D eller DE) måste gå en grundläggande utbildning om 

minst 280 timmar och sedan göra ett godkänt teoretiskt prov för att få ett 

yrkeskompetensbevis. Vilket utfärdas av Transportstyrelsen. 

Är föraren över 21 år med samma förutsättning (inte tidigare haft körkort 

med tung behörighet) ska den grundläggande utbildningen vara minst 140 

timmar. 

Yrkeskompetensbeviset kommer fortsättningsvis att gälla i 5 år och föraren 

skall inom en femårsperiod genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. 

Allt som ingått i grundutbildningen skall repeteras i fortbildningen. Man kan 

välja att genomföra utbildningen under en vecka eller dela upp 

utbildningstillfällen. Delkurserna skall omfatta minst 7 timmar och får delas 

upp vid max 5 tillfällen. Fortbildningen avslutas inte med prov men det är 

närvarokrav. Utbildaren redovisar tiden och vad de gjort till 

transportstyrelsen. 

Yrkeschaufförer som kör utomlands kan behöva sitt yrkeskompetensbevis 

tidigare då en del andra länder (än Sverige) inför kravet redan om 3 år. För 

att begränsa mig, har jag valt att specificera reglerna i Sverige. 

Denna nya lag bygger på ett direktiv som gäller samtidigt för hela EU och 

ESS-områden och omfattar alla yrkestransporter med ytterst få undantag. 

Undantagen är följande förare av fordon ( 2007:1157, s.2): 

 vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 km/tim. 

 som används av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, 

räddningstjänsten eller polisen. 

 som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt 

utvecklingsarbete, reparation eller underhåll. 
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 som ännu inte tagits i bruk i transportverksamheten. 

 som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser. 

 som används vid övningskörning enligt författning om körkort eller 

körträning för yrkeskompetensbevis. 

 som används för icke-kommersiell persontransport eller för 

godstransport för privat bruk. 

 som används för att transportera material som föraren ska använda i 

sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är 

förarens huvudsakliga sysselsättning. 

Kompetensbeviset skall medföras under färd och kunna visas upp vid en 

eventuell kontroll. Är man inte undantagen från lagen och inte har 

yrkeskompetensbeviset med vid en kontroll kan man dömas till böter och bli 

ålagd körförbud. Dessutom kan den som i sin transportverksamhet anlitar 

förare utan yrkeskompetensbevis dömas till böter. 

 

För att få utbilda inom ämnet krävs det att man ansöker om tillstånd hos 

Transportstyrelsen. Eftersom lagen är alldeles ny finns inga färdiga 

kursplaner att utgå från. Därför har jag skrivit kursplaner för att bli godkänd 

utbildare av YKB och skickat in till Transportstyrelsen för examinering. Jag 

har läst igenom författningssamlingar inom området, nämligen SFS 2007:1 

157, SFS 2007:1 470, VVFS 2008:159, VVFS 2008:165, VVFS 2008:176, 

VVFS 2008:182, VVFS 2008:183, VVFS 2008.245 och VVFS 2008:247. 
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2.2 Några kunskapsteoretiska perspektiv på lärande 

Sverige betraktas i dag som en ledande kunskapsnation med ett relativt stort 

antal kunskapsintensiva företag som konkurrerar på världsmarknaden med 

avancerade produkter och välutbildad personal. Vi investerar i utbildning 

och utveckling av högkvalitativ kunskap för att skapa förutsättningar för 

sysselsättning, tillväxt och ökad välfärd (Gougoulakis, Borgström, 2005, 

s.25). 

 Utbildning har en större betydelse i våra liv idag än hur det var tidigare. Vi 

lever i en tid av snabba teknologiska, samhälleliga, ekonomiska och 

kulturella förändringar som i sin tur påverkar våra värderingar, attityder och 

förhållningssätt till lärandet. Utbildning idag uppfattas som en rättighet för 

alla och inte som förr endast för folk som har råd. Utveckling, tillgång och 

användning av kunskap är ett kraftfullt konkurrensmedel, dels mellan 

individerna, men även mellan länderna. Frågan är vilka kunskaper som är 

viktiga och vilka kunskaper vi behöver lära oss.   

 Tittar man ur ett historiskt perspektiv har kunskaper alltid fungerat som ett 

verktyg mellan individ och samhälle för att lösa konkreta och 

situationsbundna problem. Man lär sig handla mer ändamålsenligt när man 

förstår hur saker och ting förhåller sig till varandra. 

 Därför är det viktigt, hur man lär sig och i vilket sammanhang lärandet sker. 

Vi har förmågan att kunna bilda oss, vi formas under hela vårt liv och blir 

något som vi inte var från början. All den kunskap man behöver under sin 

livstid kan omöjligtvis inhämtas i den obligatoriska grundskolan. 

 Därför kan man konstatera att det livslånga lärandet har ett värde i sig och 

utgör en viktig del i människans livsprojekt. Detta kräver en god 

basutbildning, vilja och förmåga att lära men även tillgång till 

utbildningsmöjligheter. 
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 I jämförelse med barn har vuxna en del förmåner: 

 vuxna har större erfarenheter av liv och arbete 

 vuxna är mer motiverade 

 vuxna är mer målmedvetna 

 vuxna är mer problemorienterade 

 vuxna lär bäst i utbyte med andra deltagare 

 

Egen studie som gjort genom åren är mitt konstaterande om vilka individer 

som utbildar sig till chaufförer. En jämförelse mellan tre olika skolor med 

transportinriktad linje, visar det sig att en stor del av eleverna är s.k. 

privelever. Vilket innebär att de inte är godkända i ämne som mattematik, 

engelska eller svenska från grundskolan. Alltså är de är inte direkt 

studiemotiverade elever, utan snarare lågpresterande elever. De har inte 

lyckats i grundskolan att införskaffa sig tillräckliga kunskaper för att kunna 

nå målen. 

 Det finns många olika teorier om vad kunskap är. 

 Enligt Liedman (2001, s.15) finns det två olika aspekter på kunskap. Ena 

aspekten är människan som har kunskap som färskvara, som med tiden byts 

ut eller förändras. Vi lever i ett kunskapssamhälle som bygger på 

förändringar och där vi måste vara beredda på att förstå ny kunskap och 

därmed kunna byta ut eller förändra våra färskvaror. Det så kallade livslånga 

lärandet enligt Härnsten (2006, s. 13). 

Andra aspekten är de bestående kunskaperna, rotkunskaperna, som sällan 

förändras. Dessa finns som en grund till färskvarorna och ger 

kunskapsmassorna ett inre sammanhang (Liedman, 2001, s. 17). 
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Medan Brunner (1996, s. 40) menar att kunskap endast kan växa, och den 

kan inte överföras mellan människor. Kunskapen kan endast växa inom 

varje individ beroende av individens förutsättning. Han anser att man inte 

kan lära någon nytt, men man kan väcka ett intresse, provocera, ha 

perspektiv och visioner. Man kan få andra individer att tänka, känna, undra 

och vilja.  

Ingrid Carlgren (2007) menar att kunskap utvecklas i ett växelspel mellan 

vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem på vägen och de 

erfarenheter man gör. Hon talar om fyra olika former av kunskap. Den första 

formen är fakta, vilket är information men även regler. Denna kunskap visas 

oftast genom skriftliga prov. Andra formen är förståelse som 

meningsskapande och innebörder och hör ihop med tänkandet och 

känslorna. Detta är kvalitet och man vet hur något förhåller sig och varför. 

Tredje formen av kunskap menar hon är färdighet vilket visar sig i 

utförandet, man vet hur man gör något. Oftast hör färdigheten ihop med 

förståelse men inte alltid. Sista formen är förtrogenhet som förknippas med 

omdömet och ofta är sammanbundet med sinnliga erfarenheter. Vi känner på 

oss att saker kommer att ske. Enligt Carlgren formas dessa fyra f till en 

helhet.  

Lärandet är en process som innesluter samspel mellan både innehåll, metod 

och resultat. Lärandet är något som sker mellan individer och i relation till 

en social praktik. Situationen blir en del av lärandet (Carlgren, 2007, s.12). 

Alltså en kommunikationsprocess där grupprelationer och individuella 

interaktioner spelar en avgörande roll för det som ska läras.  

I en proposition från regeringen (2000/01:72) som handlar om vuxnas 

lärande och utveckling av vuxenutbildning, vill man att alla vuxna ska ges 

möjlighet till ett kontinuerligt lärande. Vuxna ska ha tillgång till livslångt 

och livsvitt lärande. Liksom i Lpf94 ska även vuxnas behov tillgodoses 

utifrån deras enskilda förutsättningar.  
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”Att lära av erfarenheter” är ett uttryck som är djupt folkligt förankrat. I 

erfarenhetsbegreppet ingår både känslor, tankar och handling. För att en 

företeelse som man varit med om ska kunna bli en erfarenhet behöver den 

synliggöras och bearbetas. Vilket kan innebära att man sätter ord på det, 

samtalar och reflekterar kring, men även att man värderar betydelsen av, det 

som skett. Erfarenhet blir då en process (Härnsten, 2006, s. 390). Detta kan 

resultera i samband i stället för åtskillnad, förståelse och acceptans i stället 

för värdering och bedömning men även samarbete i stället för konkurrens 

och debatt.   

En annan inressant ingrediens i lärandet är motivationen. Utan motiverade 

elever blir det inget lärande. Därför är det viktigt att undervisningen väcker 

intresse och nyfikenhet hos de studerande. Den bör även vara spännande 

(Imsen, 2006, s. 434). I skolan får man belöning av lärandet, genom att man 

får betyg. Motivationen riktas där i större utsträckning på belöning istället 

för på innehållet. 

 Varje individ har en inre motivation och för att kunna använda sig av denna 

måste man hitta vad de studerande är intresserade av och relatera sitt 

studiematerial till detta.( Säljö & Marton, 2000, s.75).        
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att beskriva chaufförers och åkeriägares syn på innehållet i 

utbildningen till Yrkesförarkompetensbeviset, samt ställa detta i relation till 

lagstiftarnas krav. Produkten av utredningen ska bli en kursplan som 

tillsänds Transportstyrelsen för godkännande. Denna ska vi senare kunna 

använda i undervisning i ämnet. 

Frågor jag ställer i min undersökning är: 

1. Är dagens yrkesförare och åkeriägare medvetna om YKB? 

2. Är dagens yrkesförare, åkeriägare och lagstiftarnas syn på innehåll 

och syfte på YKB-utbildningen samstämmig? 

3. Hur kan man pedagogiskt och utbildningsvetenskapligt få chaufförer 

att ta till sig kunskapen kring detta ämne? 

4. Med hänsyn taget till ovanstående, presentera ett förslag till 

detaljerad kursplan för YKB. 

3.1 Avgränsningar 

Eftersom EU direktivet inte hanteras exakt lika i de olika länderna har jag 

valt att begränsa min studie till Sverige samt Yrkeskompetensbevis för 

yrkeschaufförer.  
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4. Metod 

Eftersom det för närvarande inte finns färdigskrivna kursplaner inför 

fortbildningen av Yrkeskompetensbevis har jag valt i detta arbete att skriva 

kursplaner i ämnet utifrån författningssamlingar inom området.  

Jag har även varit i kontakt med Åkeriföreningen, Tya, Transportstyrelsen 

och ett utbildningsföretag för att införskaffa information till arbetet. 

Det går inte att ta reda på vad alla i Sverige vet om ämnet, YKB, 

Yrkeskompetensbevis, därför får man begränsa sig genom att göra ett antal 

intervjuer med ett urval respondenter, en kvalitativ undersökning, och från 

detta bilda sig en uppfattning om vad de känner till. 

4.1 Undersökningsmetod 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning för att få fram användbar 

information. En kvantitativ undersökning såsom att skicka ut enkäter har en 

tendens att förbli obesvarade och i mitt fall var jag intresserad av att möta 

respondenterna.  

I undersökningsdelen har jag gjort 5 intervjuer med åkeriägare och 10 

intervjuer med yrkeschaufförer. Jag har i denna studie valt respondenter med 

varierande år inom branschen, män och kvinnor, både ägare till större 

åkerier och till mindre åkerier. I bearbetningen av intervjuerna har jag 

sammanfattat svaren och fått en inblick i hur mycket eller litet man är insatt i 

ämnet.  

4.2 Urval 

Då fortbildning inom ämnet inte funnits tidigare finns det inte mycket 

litteratur att välja mellan. Lagtexten är det enda konkreta material som finns, 
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därför utgick jag från den, lagen om yrkesförarkompetens SFS 2007: 1 157 

och SFS 2007: 1 470. 

Urvalet av respondenter är mer eller mindre slumpmässigt valda. Jag ville ha 

med både större och mindre åkeriägare och chaufförer med varierande år 

inom branschen. 

4.3 Genomförande av undersökning 

Jag började ringa runt till ett antal företag som jag kände till sen tidigare, 

och frågade om de var intresserade av att hjälpa mig i mitt examensarbete. 

De företag som var positivt inställda bokade jag tid med och åkte sedan dit 

för intervjun. När jag var och intervjuade dem, antecknade jag vad de sa, och 

vi gick igenom svaren jag antecknat för att det inte skulle kunna bli något 

missförstånd oss emellan efteråt. Alla intervjuer med åkeriägare skedde på 

deras eget kontor. Jag frågade även åkeriägarna om det var ok att jag 

intervjuade någon av deras chaufförer. Jag ville inte att respondenterna 

skulle veta i förväg mina frågor då de kunde ta reda på svaren i förväg. Jag 

ville veta vad de kände till angående YKB inte vad de läst sig till. Jag valde 

chaufförer utifrån hur många år de varit i branschen och intervjuade dem på 

deras arbetsplats, nämligen i deras lastbil. Jag ville se om det var någon 

skillnad på ”nya” och ”gamla” chaufförer inom yrket. Vilket kön på dem har 

bara blivit slumpmässigt, någon kvinna och några män, eftersom jag inte 

ansåg att det var viktigt för min undersökning.  

4.4 Etiska överväganden 

       Inför intervjuerna tydliggjorde jag mina etiska principer efter 

informationskravet (förklara syftet med undersökningen), samtyckeskravet 

(berörda kan avbryta deltagandet när de vill), konfidentialitetskravet (berördas 

personuppgifter behandlas med största konfidentialitet) samt enligt 
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nyttjandekravet (deras lämnade uppgifter kommer endast att användas i mitt 

examensarbete).                                                                                

4.5 Databearbetning 

Jag har skrivit ner svaren av respondenterna under intervjuerna och låtit dem 

sedan läsa igenom vad jag skrivit för att inte något missförstånd ska uppstå i 

efterhand. 

4.6 Metodkritik 

När man gör intervjuer finns alltid risken att respondenterna säger vad de 

förväntas säga istället för att säga vad de tycker. Men i denna rapport har 

intervjuerna en ganska låg profil då kursplanerna för Yrkeskompetensbevis 

är det centrala.  
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5. Resultat 

5.1 Intervju 

Jag har gjort 10 intervjuer med chaufförer och 5 intervjuer med åkeriägare. 

Respondenterna är slumpmässigt utvalda. Intervjufrågorna finns som bilaga 

nr 1. 

5.1.1 Chaufförer 

Respondenterna jag intervjuade hade 1,4,6,8,12,13,16,24,31 o 38 års 

branschvana. Alla 10 kände till att det hade kommit en ny lag angående 

Yrkeskompetensbevis, 8 av dem hade läst det i någon åkeritidning medan 2 

hade hört det från andra chaufförer. När jag frågade hur de kände inför nya 

lagen tyckte 4 att det kunde höja statusen bland chaufförerna medan de 6 

andra tyckte bara det kändes jobbigt. De med 1, 6 och 38 år i branschen var 

mest insatta i vad som ska ingå i fortbildningen: ekonomisk körning, 

förankring av last, arbetstidsregler och lagstiftning. Andra svar var: 

kartkunskap och sjukvård. Medan 5 inte visste alls vad som kommer att 

ingå. Se diagram 1, nedan. 
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En hade önskemål om att kyltransport skulle ingå, 3 tyckte att ADR 

(Transport av farligt gods), SPV(Säkerhet på väg) och Miljö kunde ingå i 

fortbildningen. 2 av respondenterna trodde att YKB tillkommit på grund av 

alla olyckor med tunga fordon inblandade som sker, 1 trodde det var för att 

staten skulle tjäna mer pengar på dem, 2 trodde det var för att utländska 

chaufförer inte i samma utsträckning som nu ska kunna ta deras körningar 

och 5 hade ingen aning. Personligt positiva aspekter med YKB: 2 trodde det 

kunde höja lönen, 3 tyckte det var bra med repetitioner av tidigare inlärd 

kunskap medan 5 inte såg något positivt alls. Personligt negativa aspekter 

med YKB: 1 tyckte det var jobbigt att plugga, 1 tyckte tiden, 35 timmar var 

alldeles för lång, 1 ansåg att det stal hans arbetstid och de andra 7 hade inga 

åsikter. Enligt Bruner (2004, s.51) ska man i undervisningen utgå från 

individens egna förutsättningar och motiv att vilja lära. Enligt honom har 

varje individ en medfödd ”vilja att lära”. Här krävs en motiverande lärare 

med meningsfull struktur. Bruner menar på att inre drivkrafter är viktigare 

för inlärningen än yttre. 

                      Jag älskar att lära, men hatar att bli undervisad. 

                      Citat: Winston Churchill i ”My early life” 

Jag frågade också vad YKB hade för positiva aspekter för åkeribranschen: 1 

trodde att svenska åkeribranschen skulle bli starkare i Europa, 8 ansåg att vi 

skulle få bättre chaufförer och 1 trodde inte att det blev någon förändring i 

framtiden. Negativa aspekter för åkeribranschen: 1 trodde att vi kommer att 

förlora körningar under utbildningstiden, 2 trodde det kunde bli problem att 

skaffa annan personal under utbildningen medan de andra 7 saknade åsikter.   

5.1.2 Åkeriägare 

Åkeriägarna jag intervjuade hade 0,1,3,10 och 25 anställda och varit i 

branschen mellan 5-30 år. Alla 5 hade fått reda på den nya lagen genom 

kollegor. 
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Kompetensutveckling, dvs. personalutbildning och andra 

utvecklingsåtgärder, anses allmänt ha en mycket stor betydelse för det 

svenska arbetslivet Granberg (2004, s.164), Men spontant tyckte ingen att 

den nya lagen var positiv och alla ansåg att det blev en onödig kostnad för 

företaget.  1 tyckte att det kunde vara bra för extrachaufförer som inte körde 

regelbundet att fortbilda sig. 3 trodde att ekonomisk körning skulle ingå i 

fortbildningen medan de andra 2 hade ingen aning.  Se diagram 2, nedan.      

 

1 tyckte att det hade varit bra om man kunde få med hur man kan få upp 

priserna på körningarna medan de andra 4 kunde inte svara på frågan. Varför 

YKB hade tillkommit ansåg 1 att det var för utbildarna skulle kunna tjäna 

ännu mer pengar, de andra 4 trodde det skulle kunna bli bättre chaufförer. 

Ingen av respondenterna tyckte att det fanns något positivt för deras företag 

med YKB. Och det negativa för åkeriet var kostnaderna som det drar med 

sig. Positivt för hela branschen med YKB: 1 tyckte det kunde höja statusen 

medan de andra 4 inte såg något positivt alls. Negativt för branschen: 1 

kände sig som en ”pellejöns” som inte kunde sitt yrke medan de andra 4 bara 

såg kostnader och problem att avsätta tid för utbildning. Han som varit 

längst i branschen var mest insatt och mer positiv till nya lagen än de övriga. 

Att åkeriägarna generellt är negativa till den nya lagen och fortbildning av 

de anställda måste ju påverka de anställda i negativ riktning. Det livslånga 

lärandet tenderar att inte få någon genomslagskraft när ägarna inte är 

intresserade.  
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5.2  Kursplan för YKB 

För att kunna skriva kursplaner för Yrkeskompetensbevis har jag analyserat 

relevant material från Svensk författningssamling (SFS) samt Vägverkets 

författningssamling (VVFS) rörande direktiv från EU 

(EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/59/EG). Jag har främst 

utgått från SFS 2007:1470 och VVFS 2008:159 och efter detta skrivit ner 

vad som ska ingå i fortbildningen. När jag specificerat vad som skall ingå, 

har jag letat efter studiematerial som är användbart. Mycket av utbildningen 

sker gruppdynamiskt vilket är den organiska utbildningssynens främsta 

metod. Den vilar på följande grundstenar: 

 Lärandet sker ”här-och-nu” 

 Alla är resurser i utbildningen och alla lär av varandra 

 Aktivitetsnivån är hög 

 

Deltagare  

Deltagare                                                                                            Deltagare 

 

Handledare                                                             

                                                                       Deltagare 

Detta är en modell enl. Jerkedal (2004, s 55) på gruppdynamisk utbildning 

och skiljer sig markant från den traditionella förmedlingspedagogiken. 

Alla deltagarna innehar en viss mängd kunskap och med denna modell kan 

man dela med sig mellan kollegorna.  



17 

 

Eftersom direktivet säger att man kan dela upp fortbildningen i 5 

lektionspass om vardera 7 timmar har jag försök dela tiden så att detta kan 

efterföljas (SFS 2007:1470, sid 2). Jag har delat upp målen i 7 delmål, 

nämligen: 

1. Avancerad träning i rationell körning med beaktande av 

säkerhetsbestämmelserna 

2. Miljö och Ekonomisk körning 

3. Företagets profil 

4. Ekonomiska villkor och marknad (C, CE) 

5. Yrkestrafiklagstiftning och transportadministration 

6. Sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn 

7. Lastade fordon 

Utifrån dessa mål har jag gjort lektionsplanering och satt upp ett tidsschema. 

Arbetsmaterial som jag valt att arbeta med är: STR (Sveriges Trafikskolors 

Riksförbund) Tungboken, Att köra lastbil och buss, Volvos Grundläggande 

fordonsteknik lastvagnar, SRT Kompetensbevis för yrkesförare, TYA 

(Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) Ekonomisk körning, 

Åkerihandboken, Bastark, TYA Logistikmaterial, STR Du och jag i trafiken, 

Vägverkets broschyr ” Kör & vilotider”, MA system Truckbok ISBN 91-631-

6068-4, TYA Lastsäkringsmaterial och STR Eco Driving Heavy. Dessa 

kompletta kursplaner finns i detta arbete under Bilaga 2. 
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6. Diskussion 

 6.1 Intervju 

6.1.1 Chaufförer 

Genom mina intervjuer med chaufför har jag insett att de vet att det kommer 

en ny lag angående YKB och att de kommer att beröras av den. Dock är de 

väldigt dåligt insatta i vad som ingår i utbildningen. Detta är ganska 

förståligt eftersom konkreta kursplaner inte finns tillgängliga ännu. En annan 

aspekt på varför de är dåligt insatta kan vara att det livslånga lärandet inte 

verkar ha fått någon större genomslagskraft hos denna grupp. Kunskap är en 

färskvara (Liedmann, 2001 s. 15) och då måste man uppdatera sin kunskap 

och ta till sig ny sådan.  

Då jag kanske borde gjort fler intervjuer för att få ett större perspektiv kan 

man kanske inte helt utgå från resultatet jag fått fram. De chaufförer som var 

mest insatta var de som inte innehaft körkort för tung behörighet så länge. 

Dessa har antagligen fått YKB utbildning genom sin gymnasieutbildning, 

där denna ingår i de nationella kurserna. De har dessutom gått sin utbildning 

då det livslånga lärandet var det dominerande synsättet (Carlgren, 2007). Ett 

annat konstaterande var att han som varit längst i yrket också tillhörde de 

som visste mest. Detta är lita svårare att förklara, dels kan det vara en 

personlighet, men det skulle också kunna vara så att han/hon har varit med 

om många förändringar och varit tvungen att omvärdera sin kunskap vid fler 

tillfällen än de övriga. 

Ett annat konstaterande är motviljan att förkovra sig, att sätta sig i 

skolbänken igen. Dels kan det bero på att chaufförerna aldrig varit speciellt 

intresserade av att studera eller att de inte förstår vikten av att vidareutbilda 

sig för att höja yrkesgruppens status. Här är det viktigt att läraren verkligen 
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väcker elevernas intresse och får dem att vilja. Få dem att dela med sig av 

sina företeelser och låter erfarenheten bli en process. 

En slutsats man kan dra är att de flesta verkar värdera rotkunskap högst trots 

att både rotkunskap (Liedman, 2001, s.15), till exempel grundläggande 

trafikregler, och det som är färskvara, till exempel nya regler kring kör- och 

vilotider, behövs.  

Vi står inför ett arbetsliv där kunskapskraven kommer att fortsätta öka, 

därför är det viktigt att motivera de som arbetar att fortsätta utbilda sig.  

Sveriges öde som konkurrenskraftig kunskapsnation avgörs av de 

investeringar vi gör nu, enligt en utredning TCO gjort: Växande behov av 

vidareutbildning 2010.  

6.1.2 Åkeriägare 

Intervjuerna med åkeriägarna visade ungefär samma resultat som med 

chaufförerna. Kanske borde jag även här göra fler intervjuer. Åkeriägarna 

visste att det kommer en ny lag om YKB, men de har en annan synvinkel på 

problemet, nämligen ekonomiskt. Det är fortfarande för dåligt betalt för 

transporter, åkeriägarna får inte in de pengar som de anser att de borde för 

sina tjänster. En anledning är det höga dieselpriset, förr hade de rejäla 

rabatter men idag rör det sig om ören, en annan anledning är det låga värdet 

på vår valuta. Man kan förstå deras oro över att bekosta en veckas utbildning 

vart femte år för varje chaufför. 

 En av respondenterna kände sig kränkt, precis som att branschen var för 

dålig så att de var tvungna att utbilda sig. Man förstår inte skillnaden mellan 

rotkunskapen och den nya färska kunskapen (Liedman, 2001, s.15). Man 

förstår nog inte heller att man måste lära hela livet, det så kallade livslånga 

lärandet (Carlgren 2007). 

 Vad de inte tänker på är att om chaufförerna tillämpar ekonomisk körning, 

sparar åkaren pengar. Dels blir dieselräkningen mindre men även slitaget på 
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lastbilen minskar. Branschen är ofta anklagad för att förstöra miljön, med 

”miljötänk” hos chaufförerna kanske detta kan minimeras. 

De verkar inte se fördelar, bara nackdelar. Får chaufförerna dela med sig av 

sina företeelser, bra och mindre bra skapar man ett samarbete i stället för 

konkurrens.  

 Åkeriägarna gör det svårare för individen (den enskilde chauffören)att vilja 

fortbilda sig då de har en negativ attityd till utbildningen. 

 En anledning till att åkeriägarna är negativa till fortbildning är nog att de 

inte riktigt kan se fördelarna för samhället, och därmed för sig själv, utan har 

en kortsiktigt ekonomisk syn på det egna företaget. 

Förhoppningsvis väcker läraren ett intresse och får chauffören att tänka, 

känna, undra och vilja. Detta vinner både åkaren och chauffören på.    

6.2  Kursplan för YKB 

För att göra lektionspass som stämmer in med vad lagen säger, har jag 

försökt fördela tiden i rimliga proportioner. Dels skall fortbildningen vara 

ca 35 timmar, men den ska även kunna delas i 5 delar om 7 timmar. Jag 

tycker att jag fått ihop det rimligt efter mina bedömningar. Har man en 

grupp som man inser behöver mer på något område får man försöka rätta till 

det i ett annat ämne. Jag har försökt tillgodose respondenternas önskemål, 

naturligtvis inom ramarna av vad lagen säger. Alla kan inte få sina 

önskemål uppfyllda, men man kan försöka inom ramarna. Som lärare måste 

man se till att skapa en nyfikenhet som sätter igång eleverna vilja. Det är 

viktigt att anpassa undervisningsformen efter deltagarna. Då de intervjuade 

tenderade att tycka att utbildning är lite jobbigt och att de kände det som om 

de inte kan sitt yrke, så skulle den bästa undervisningsformen vara att 

undvika föreläsningar och att i stället låta deras gemensamma kunskap och 

erfarenhet vara basen. Man kan till exempel använda modellen som 

presenterats tidigare där man gemensamt utbyter erfarenheter. Då utnyttjar 
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man det som Carlgren menar är det bästa sättet, det vill säga kunskap 

utvecklas i ett växelspel mellan befintlig kunskap och den kunskap man vill 

uppnå (Carlgren, 2007). Undervisningen blir också mer effektiv då man kan 

fokusera på det de behöver veta mer om. Detta gynnar även synen om ett 

livslångt lärande och kan uppmuntra dem till att ta mer eget ansvar för sin 

fortbildning. Det är viktigt att man som utbildare tänker på att kunskap 

endast kan växa inom individen och att man då måste ge individen 

möjlighet att lära sig ny kunskap genom att väcka intresse (Brunner, 1996, s 

40). Eftersom jag jobbat med YKB utbildning inom gymnasiet är jag väl 

insatt i ämnet och kan därför vara realistisk både vad det gäller 

tidsplaneringen och undervisningsformen.  

Varför jag valt detta ämne i mitt examensarbete är att jag kan se ett stort 

problem att utbildarna ska hinna utbilda alla chaufförer som måste ha 

fortbildningen för att överhuvudtaget kunna fortsätta utöva sina jobb. Om 

chaufförerna är på utbildning, vem ska utföra transporterna? Även dessa 

måste ha YKB: Vi lever i ett samhälle som är uppbyggd på att transporterna 

ska fungera, just in time. Många företag ligger inte själva på något lager, 

utan det finns på lastbilarna på våra vägar. Sverige stannar utan 

transporterna. Ett annat problemområde är att hitta undervisningsformer 

som ger den förståelse, färdighet och förtrogenhet som behövs för att arbeta 

inom yrket (Carlgren 2007). 

Som ett extra test har jag skickat in mina kursplaner till Transportstyrelsen 

för att se om de blir godkända. har jag skickat in mina kursplaner till 

Transportstyrelsen för att se om de blir godkända. 

Kursplanerna finns under Bilaga 2. 
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8. Bilagor 



 

 

BILAGA 1 (antal sidor:2) 

Intervjumall YKB-undersökning ÅKERIÄGARE 

 

Info om oss; 

Vi är två studenter på yrkeslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet. Vi har 

genomgått större delen av utbildningen, och kvar är examensuppsatsen där 

vi undrar om ni skulle vilja svar på lite frågor kring den nya obligatoriska 

YKB-utbildningen/fortbildningen. Du svarar helt anonymt på frågorna och 

vi kommer att sammanställa dessa i en rapport, men ditt namn kommer inte 

att finnas med. Eventuellt kommer vi att använda oss av avidentifierade 

citat, men du kommer inte att kunna identifieras, vi kommer inte heller i 

något sammanhang berätta vart vi varit och intervjuat, eller vilka som 

intervjuats. Det står dig också fritt att avbryta denna intervju när som helst 

under vårt samtal och vi använder då ingenting av det som du sagt tidigare i 

samtalet.  

1. Hur länge har du arbetat som yrkesförare själv respektive hur läge har du 

varit åkeriägare? 

2. Hur fick du reda på att detta obligatorium, YKB, skulle komma? 

3. Spontant, vad känner du inför det? Beskriv med egna ord? 

4. Om du skulle sätta in din känsla på en 10 gradig skala där 1 är ett mycket 

lågt betyg och 10 är det bästa som går att ge, vart skulle obligatoriet YKB 

hamna? 

5. Vad vet du om vad som ingår? Exemplifiera ämnen/delmoment 

6. Är det något du saknar som du önskar hade ingått, i så fall vad? 

7. Varför har YKB tillkommit tror du? 

8. Vad ser du för positiva effekter för ditt åkeri med YKB? 

9. Vad ser du för negativa konsekvenser för ditt åkeri med YKB? 

10. Vad ser du för positiva effekter för åkeribranschen i stort med YKB? 

11. Kan du se några negativa konsekvenser för åkeribranschen med YKB? 



 

 

Intervjumall YKB-undersökning CHAUFFÖRER 

Info om oss; 

Vi är två studenter på yrkeslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet. Vi har 

genomgått större delen av utbildningen, och kvar är examensuppsatsen där 

vi undrar om ni skulle vilja svar på lite frågor kring den nya obligatoriska 

YKB-utbildningen/fortbildningen. Du svarar helt anonymt på frågorna och 

vi kommer att sammanställa dessa i en rapport, men ditt namn kommer inte 

att finnas med. Eventuellt kommer vi att använda oss av avidentifierade 

citat, men du kommer inte att kunna identifieras, vi kommer inte heller i 

något sammanhang berätta vart vi varit och intervjuat, eller vilka som 

intervjuats. Det står dig också fritt att avbryta denna intervju när som helst 

under vårt samtal och vi använder då ingenting av det som du sagt tidigare i 

samtalet.  

1. Hur länge har du haft körkort för den behörighet du nu arbetar med? 

2. Hur länge har du arbetat som yrkesförare? 

3. Hur fick du reda på att detta obligatorium skulle komma? 

4. Spontant, vad känner du inför det? Beskriv med egna ord? 

5. Om du skulle sätta in din känsla på en 10 gradig skala där 1 är ett mycket 

lågt betyg och 10 är det bästa som går att ge, vart skulle obligatoriet YKB 

hamna? 

6. Vad vet du om vad som ingår? Exemplifiera ämnen/delmoment 

7. Är det något du saknar som du önskar hade ingått, i så fall vad? 

8. Varför har YKB tillkommit tror du? 

9. Vad ser du för positiva effekter för dig personligen med YKB? 

10. Vad ser du för negativa konsekvenser för dig personligen med YKB? 

11. Vad ser du för positiva effekter för åkeribranschen i stort med YKB? 

12. Kan du se några negativa konsekvenser för åkeribranschen med YKB? 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 (antal sidor----------  ) 

 

 

 

Kapitel 

Innehåll 

Avsnitt Sida (av) Handbok 

Sammanställning 3 (2) Undervisningsplan YKB 

Upprättad av Upprättad datum 

Inger Alm 2010-07-28 

Fastställd av Sign Utgåva Tillsynsmyndigheten 

   Transportstyrelsen 

Planerat upplägg av kursen 140 timmar C, CE 

Innehåll timmar 

1. Avancerad träning i rationell körning med beaktande 

av säkerhetsbestämmelserna ................................................. 40 

2. Miljö och Ekonomisk körning ................................................ 8 

3. Företagets profil ...................................................................... 8 

4. Ekonomiska villkor och marknad (C, CE) ............................. 8 

5. Yrkestrafiklagstiftning och transportadministration ............. 20 

6. Sociala förhållanden och bestämmelser 

inom vägtransportsektorn ..................................................... 28 

7. Lastade fordon (C, CE) ......................................................... 28 

8. Vägverkets kunskapsprov 

 Summa: 140timmar 

 

 

 



 

 

Planerat upplägg av kursen 140 timmar D, DE 

Innehåll timmar 

1. Avancerad träning i rationell körning med beaktande 

av säkerhetsbestämmelserna ................................................. 40 

2. Miljö och Ekonomisk körning ................................................ 8 

3. Företagets profil ...................................................................... 8 

4. Ekonomiska villkor och marknad (D, DE) ............................. 8 

5. Yrkestrafiklagstiftning och transportadministration ............. 20 

6. Sociala förhållanden och bestämmelser 

inom vägtransportsektorn ..................................................... 28 

7. Passagerares säkerhet och bekvämlighet (D, DE) ................ 28 

8. Vägverkets kunskapsprov 

 Summa: 140

 timmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kapitel 

Innehåll 

Avsnitt Sida (av) Handbok 

Avancerad träning i rationell körning 
med beaktande av säkerhetsbest 

5 (71) Undervisningsplan YKB 

Upprättad av Upprättad datum 

Inger Alm 2010-07-28 

Fastställd av Sign Bilaga  

 

Tillsynsmyndigheten 

  1 Transportstyrelsen 

Omfattning: 

C, CE, D, DE,  7 - 40 timmar 

Läromedel: 

 STR Tungboken 

 Volvo Grundläggande fordonsteknik lastvagnar 

 STR Kompetensbevis för yrkesförare 

 Egna demonstrationsmodeller 

 Videofilmer, DVD 

Metod: 

 Praktisk undervisning i lokal och i fordon 

 Arbetsuppgifter, såväl teoretiska som praktiska 

 Övningsuppgifter 

 Delprov och slutprov 

Utbildningen är både teoretisk i lektionssal och praktisk i och med fordon 

och fordonskomponenter. 

 



 

 

Mål: 

Efter genomgången utbildning ska eleven ha en fördjupad kunskap om 

konstruktion och funktion av tunga fordon. Utbildningen ska ge eleven en 

god kunskap i grundläggande service och underhåll. Eleven ska ha god 

kännedom om skaderisker, miljöpåverkan samt optimering av energi- och 

bränsleförbrukning 

Syfte: 

Att eleven efter utbildningen ska ha den kunskap om fordon som krävs för 

att kunna utföra grundläggande kontroller och underhåll. Eleven ska även 

kunna utföra transporter rationellt och med så låg bränsleförbrukning som 

möjligt med hänsyn till fordon och miljö. 

Innehåll: 

 Olika typer av chassi, ram, karosseri och fordonsbenämningar 

 Hjulbas, spårvidd och typer av drivning 

 Standardartiklar 

 Lager, tätningar, grundläggande vätskor, skyltning 

 Grundläggande teknikbegrepp, effekt, tryck, hastighet, varvtal, 

temperatur, moment, elektricitet 

Dieselmotorn / (Otto-motorn) 

 Principen 

- funktionen 

- fördelar / nackdelar 

 Huvuddelar 

- fasta 

- rörliga 



 

 

 Vridmoment/driftekonomi 

 Miljöpåverkan och skaderisker 

 Service och underhåll 

Smörjsystem 

 Oljans uppgift 

 Systemets uppbyggnad 

 Oljefilter/oljekylare 

 Kvalitetsindelning 

 Viskositet 

 Miljöpåverkan och skaderisker 

 Service och underhåll 

Bränslesystem 

 Systemets uppbyggnad och arbetssätt 

 Komponenternas funktion och placering 

 Bränslets egenskaper 

 Rökutveckling, miljöpåverkan och skaderisker 

 Service och underhåll 

Insug och avgassystem 

 Inloppssystemets uppbyggnad 

 Olika typer av luftrenare 

 Tryckfallsindikator 

 Startelement 

 Laddluftskylare/överladdningsaggregat 

 Avgassystemets uppbyggnad 

 Turbocompound 

 Ljuddämpare 



 

 

 Avgasvärmare 

 AT-regulator 

 Rökutveckling 

 Miljöpåverkan och skaderisker 

 Service och underhåll 

Kylsystem 

 Uppbyggnad och arbetssätt 

 Vätskor 

- tillsatsmedel 

- frostskydd 

 Korrosionsskydd 

 Termostater och kylfläktar 

 Expansionstank 

 Värme- och defrostersystem 

 Klimatanläggningar (AC) och rampuppvärmning 

 Miljöpåverkan och skaderisker 

 Service och underhåll 

Elsystem, belysningssystem, instrumentutrustning och kontrollampor 

 Allmänt, spänning, strömstyrka och resistans 

 Batteri 

- seriekoppling 

- parallellkoppling 

 Strömförsörjningssystem 

 Startsystem 

 Belysningssystem 

 Ledningssystem 

 Instrumentutrustning 

 Övrig elektrisk utrustning 



 

 

 Miljöpåverkan och skaderisker 

 Service och underhåll 

Kraftöverföring 

 Systemets komponenter och uppbyggnad 

 Koppling 

 Transmissionsaxlar 

 Växellådor/tillsatser 

 Speciella drivaxelväxlar 

 Bogsering 

 Vätskor/smörjning 

 Miljöpåverkan och skaderisker 

 Service och underhåll 

Däck 

 Funktion 

 Uppbyggnad 

- radial 

- diagonal 

 Däckmärkning 

 Lufttryck 

 Hastighets- och belastningsindex 

 Måttbenämning/profil 

 Slitage/ekonomi/miljö 

 Mönstertyper 

 Slitagebild 

 Regler mönsterdjup 

 Regler regummering 

 Regler dubbdäck 



 

 

 Service och underhåll 

Hjul 

 Olika typer av fälgar 

 Fälgmått 

 Åtdragningsmoment/efterdragning 

Slirskydd 

 Sandaggregat 

 Snökedjor 

 Fordonsmonterade snökedjor (OnSpot) 

 Robsondrive 

Tryckluftsbromssystemet 

 Systemets uppbyggnad 

 Färdbroms  

- matar- och manöverdel 

- täthet 

- kapacitet 

- övriga kontroller 

 Parkeringsbroms 

 Trum- och skivbroms 

 ABS 

 Släpvagnsbroms 

- uppbyggnad 

- katastrof 

- rangering 

- brysselventil/europaventil 

 Hjälpbromsar 



 

 

- uppbyggnad 

- funktion 

 Dörrbroms/hållplatsbroms 

 Miljöpåverkan och skaderisker 

 Service och underhåll 

Styrservosystem och framaxel 

 Framaxel/hjulspindlar uppbyggnad och funktion 

 Hjulvinklar 

- custer 

- cumber 

- toe-in-out 

 Styrinrättning 

 Vätskor 

 Miljöpåverkan och skaderisker 

 Service och underhåll 

 

Ram, fjädring, dämpning och boogie 

 Olika buss-, lastbils- och släpvagnsramar 

 Fribärande karosser/bogsering 

 Axel- och hjulupphängningar 

 Axlar och boogie/boogielyftar 

 Olika fjädring 

- uppbyggnad 

- funktion 

- stötdämpare 

 Nivåreglering 

 Flera styrande axlar 



 

 

 Miljöpåverkan och skaderisker 

 Service och underhåll 

C, CE 

Olika påbyggnationer 

 Olika hytter 

 Tippning av hytt 

 Motorplacering 

 Flak 

- fasta flak 

- lösa flak 

- tippflak 

 Framstam, sido- och baklämmar 

 Lämlås/lämstolpar 

 Surrningsfästen 

 Skåp- och kapellkonstruktioner 

 Miljöpåverkan och skaderisker 

 Service och underhåll 

D, DE 

Olika påbyggnationer 

 Karosstyper 

 Motorplacering 

 Högbyggda bussar 

 Lågbyggda bussar 

 Linjeanpassning 

 Godsbussar 

 Surrningsfästen 

 Skåpkonstruktioner 

 Miljöpåverkan och skaderisker 



 

 

 Service och underhåll 

Mätning av måluppfyllelse: 

Som kontroll på måluppfyllelse används delprov på varje delområde samt 

slutprov och vid behov muntlig redogörelse. Provtiderna igår i 

utbildningstiden. 

Total praktisk utbildning på minst 20 timmar av planen utförs med hjälp av 

komponenter och fordon där eleven praktiskt får visa och utföra momentet. 

Praktiska moment: 

Alla behörigheter 

 Genomgång av motormodell  

 Identifiering av bränslekomponenter 

 Genomförande av luftningsmetoder av bränsle 

 Identifiering av luftkomponenter 

 Kontroll och byte av luftfilter 

 Kylvätskekontroll 

- risker 

- luftning 

 Batterikontroll 

- syranivå 

- säkerhetsbestämmelser 

 Starthjälp 

- från annat fordon 

- med hjälp av Booster 

- via NATO-koppling 

 Felsökning 

- säkringar 



 

 

- reläer 

 Lufttrycks mätning av däck 

- enkelmontage 

- tvillingmontage 

 Däckslitage 

- med hjälp av bilder 

- skador 

- kontroll av regummering 

 Hantering av momentnyckel 

 Montering och demontering av snökedjor 

 Funktionskontroll bromsar lastbil och buss 

 Kompressorkontroll 

 Kontroll av frysskydd 

 Kontroll av servosystem 

C, CE 

 Tippning av hytt, säkerhetsbestämmelser 

 Lämmar och lämlås, luckor och kapellsäkring 

 Risker vid snö och is 

 



 

 

D, DE 

 Lastutrymme och säkringspunkter 

 Klämskydd och funktionskontroll 

 Kontroll av dörrbroms 

 Luftkonditionering 

- besiktning 

- certifikat 

 Förankring av rullstol 

 

Plats: 

Ystad Saltsjöbadens Hotell.  Malmö och Växjö Scandic hotell 

Körgård, fordonsuppställningsplats 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Kapitel 

Innehåll 

Avsnitt Sida (av) Handbok 

Miljö och Ekonomisk körning 16 

(71) 

Undervisningsplan YKB 

Upprättad av Upprättad datum 

Inger Alm 2010-07-28 

Fastställd av Sign Bilaga Tillsynsmyndigheten 

  2 Transportstyrelsen 

Omfattning: 

C, CE, D, DE, 7 - 8 timmar 

Läromedel: 

 TYA Ekonomisk körning 

Metod: 

Teoretisk undervisning i Ekonomisk körning och praktisk undervisning i 

bränsleoptimering 

Mål: 

Efter genomgången utbildning ska eleven känna till och förstå fördelarna 

med att köra på ett mer ekonomiskt och miljömedvetet sätt. Eleven ska 

kunna tillämpa en körteknik med så låg bränsleförbrukning som möjligt. 



 

 

Syfte:  

Utbildningen syftar till att eleven ska få den kunskap som krävs i 

miljöanpassning och bränsleoptimering. Mätning för och efter sker med 

fordon som har monterad bränslemätare  

Innehåll teoretisk undervisning: 

Konkreta mål 

 Trafikens miljö- och hälsoeffekter 

 Effekter av typiska föroreningar 

 Ozon i atmosfären och vid marken 

Vad används energin till 

 Vad kan du påverka 

 Körteknik 

 Luftmotstånd 

 Rullmotstånd 

 Däck 

Planera din körning 

 Anpassning 

 Förutseende 

 Stopp 

 Hjälpbromsar 

Körsättet 

 Ekonomiskt varvtal 



 

 

 Rätt varvtal 

 Ekonomiskt varvtalsområde 

 Tomgångskörning 

 Avgasutsläpp 

Serviceprogram 

 Förebyggande service 

 Periodiskt underhåll och kontroller 

Innehåll praktisk undervisning i fordon med 

bränslemätare 

Körteknik, fordonshantering 

 Start – stannade – tomgång 

 Krypkörning 

 Upp och nedväxling, nollning 

 Motorbromsningens fördelar 

 Rörelse energi 

Planering och rationell körning 

 Planering och framförhållning 

 Undvikande av stopp 

 Anpassning till övrig trafik 

 Inte ”fastna i fällan” 

 Utnyttja lutning 

 Motorväg 

 Landsväg 



 

 

Mätning av mål uppfyllelse: 

Delprov på varje delområde samt slutprov ges och vid behov, muntlig 

redogörelse. Bränslemätning sker i trafik med lika delar stadstrafik, 

genomfartstrafik och landsvägstrafik. 

Övningsområden Ystad: 

Saltsjöbadsvägen – S dragongatan – Österleden – Dragongatan – Dag 

Hammarskjöldsväg – E65 

Väg 745> Svarte – Väg 9 > Ystad – Västerleden – Karl XII:s gata – 

Sjömansgatan – Österleden – Saltsjöbadsvägen. 

Övningsområden Malmö: 

Segevägen – Segmöllegatan – Lundavägen – Sjölundaviadukten – 

Västkustvägen – Cirkulationsplats Arlöv – Västkustvägen – Alnarpsvägen – 

Kungsgårdsvägen – Malmövägen –Västkustvägen – Inre Ringleden – 

Lundavägen – Segemöllegatan – Segevägen.  

Övningsområden Växjö: 

Hejaregatan – Mörnersväg – Arabyvägen – Fritidsvägen – väg 23 – St 

Räppevägen – Väg 25 – Mörnersväg- Hejaregatan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kapitel 

Innehåll 

Avsnitt Sida (av) Handbok 

Företagets profil 20 

(71) 

Undervisningsplan YKB 

Upprättad av Upprättad datum 

Inger Alm 2010-07-28 

Fastställd av Sign Bilaga Tillsynsmyndigheten 

  3 Transportstyrelsen 

Omfattning: 

C, CE, D, DE, 2 - 8 timmar 

Läromedel: 

 STR Tungboken 

 Åkerihandboken 

 Bussbranschen 

 BASTARK kurs 

Metod: 

Arbetsuppgifter, grupparbeten och praktiska övningar sker under 

utbildningen. Delar av utbildningen genomförs med värderingsövningar av 

BASTARK-modellen. 

Mål: 

Eleven ska kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets 

profil höjs samt stärka förarens yrkesroll. 



 

 

Syfte:  

Utbildningen syftar till att eleven ska få den insikt som krävs för att förstå 

sambandet mellan profil och god kundrelation. 

Innehåll: 

 Förarens uppträdande och företagets profil 

 Arbetsgivarens krav på föraren 

 Att vara förare, krav och skyldigheter 

 Förarens inverkan på företagets rykte 

 Förarens olika roller 

 Problemidentifiering 

Tid: minst 4 timmar 

 Trafiksäkerhetspolicy 

 Allmänhetens syn på yrkesföraren 

 ”Vägens riddare” 

 Vikten av rätt kundbemötande 

 Övriga personer som föraren kan komma i kontakt med 

 Fordonsunderhåll 

 Klädsel  

 Uppläggning av arbetet 

 Kommersiella och ekonomiska konsekvenser av tvister. 

 Avtalsbrott 

Mätning av måluppfyllelse: 

Delprov på varje delområde samt slutprov och vid behov muntlig 

redogörelse 

Förtydligande: 

BASTARK:s värderingsövningar: 

 Stress 

 Trötthet 



 

 

 Risktagande 

 Aggression 

 Alkohol och andra droger 

 Uppträdande 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kapitel 

Innehåll 

Avsnitt Sida (av) Handbok 

Ekonomiska villkor och marknad 23 

(71) 

Undervisningsplan YKB 

Upprättad av Upprättad datum 

Inger Alm 2010-07-28 

Fastställd av Sign Bilaga Tillsynsmyndigheten 

  4 a Transportstyrelsen 

Omfattning: 

C, CE, 3 - 8 timmar 

Läromedel: 

 STR Tungboken 

 STR Kompetensbevis för yrkesförare 

 Åkerihandboken 

 TYA:s logistikmaterial 

Metod: 

Utbildningen är teoretisk i lektionssal med föreläsningar, övningsuppgifter, 

delprov och slutprov. 

Mål: 

Eleven ska känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och 

marknadsorganisationen inom området. 

 



 

 

Syfte:  

Utbildningen ska syfta till att eleven ska få den insikt som krävs när det 

gäller ekonomiska villkor och marknad för att kunna arbeta inom 

transportnäringen. 

Innehåll: 

 Olika transportslag 

 Företag och åkeriföreningar 

 Speditörens roll 

 För och nackdelar med olika transportslag och befraktare 

 Transport för andras och egen räkning 

 Transportkedjans uppbyggnad 

 ”Just in time” och andra begrepp 

 Olika tranporttyper och specialisering 

 Tank-, bulk-, kyl-, skogstransporter m.m. 

 Utveckling inom transportsektorn 

 

Mätning av måluppfyllelse: 

Delprov på varje delområde samt slutprov och vid behov muntlig 

redogörelse 

Förtydligande: 

Under arbetsdagen får yrkesföraren ofta ensam ta ställning till en rad frågor av 

juridisk karaktär. Det är därför viktigt att denne då har en grundläggande 

kunskap om de villkor som gäller mellan kund och beställare samt vilken roll 

befraktaren har. Med rätt kunskap minskar risken betydligt att tvist uppstår 



 

 

 

 

 

Kapitel 

Innehåll 

Avsnitt Sida (av) Handbok 

Yrkestrafiklagstiftning och 
transportadministration 

25 

(71) 

Undervisningsplan YKB 

Upprättad av Upprättad datum 

Inger Alm 2010-07-28 

Fastställd av Sign Bilaga Tillsynsmyndigheten 

  5 Transportstyrelsen 

Omfattning: 

C, CE, D, DE, 5 - 20 timmar 

Läromedel: 

 STR Tungboken 

 STR Kompetensbevis för yrkesförare 

 STR Du och jag i trafiken 

 Åkerihandboken  

Metod: 

Arbetsuppgifter, delprov och slutprov genomförs under utbildningstiden. 

Mål: 

Efter genomgången utbildning ska eleven känna till de bestämmelser och 

olika tillstånd som krävs för att bedriva yrkesmässig trafik nationellt samt 

internationellt. 

 



 

 

Syfte:  

Utbildningen syftar till att ge eleven kunskaper som krävs när det gäller 

lagstiftning rörande yrkesmässig trafik både nationellt och internationellt. 

Innehåll: 

Yrkesmässig trafik 

 Yrkesmässig trafik 

- definition 

- olika slag 

 Undantag 

 Inblandade myndigheter 

 Tillståndsgivning 

 Skyldigheter 

 Återkallelse 

Transportadministration 

 Internationell trafik 

 Direkttrafik 

 Tredjelandstrafik 

 Transittrafik 

 Cabotagetrafik 

 EU 

- inom  

- utom 

 Tid – och resetillstånd 

 Linjetrafik, speciell reguljär trafik och pendeltrafik 

 Transporthandlingar 



 

 

 Fordonsbegränsningar för olika länder 

höjd 

bredd 

längd 

 TIR-konventionen 

 Fraktsedlar 

 Försäkringar 

Lagar, avtal, tillstånd och kontrakt 

 Lagar, förordningar och regler 

 Intyg för att bedriva transportverksamhet 

 Skyldigheter enligt standardavtalen för godstransporter 

 Dokument som ingår i transportkontrakten 

 Internationella transporttillstånd 

 Skyldigheter enligt CMR-konventionen om fraktavtal vid internationell 

godsbefordran på väg  

 Internationella fraktsedlar  

 Gränsöverskridande transporter 

 Speditörernas roll 

 Dokument som medföljer godset 

 Tullkonventioner 

 

Mätning av mål uppfyllelse: 

Delprov på varje delområde samt slutprov ges och vid behov muntlig 

redogörelse. 
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Undervisningsplan YKB 

Upprättad av Upprättad datum 

Inger Alm 2010-07-28 

Fastställd av Sign Bilaga Tillsynsmyndigheten 

  6 Transportstyrelsen 

Omfattning: 

C, CE, D, DE, 4 -  28 timmar 

Läromedel: 

 STR Tungboken 

 Vägverkets broschyr ”Kör- & vilotider” 

 Åkerihandboken 

 Videofilm 

Material: 

 Färdskrivare och färdskrivarblad 

 Övningsdocka HLR 

Metod: 

 Arbetsuppgifter 

 Delprover och slutprov 

 Praktiskt handhavande av färdskrivare, diagramblad och förarkort  

 



 

 

Mål: 

Efter genomgången utbildning ska eleven uppvisa goda kunskaper om 

handhavande av färdskrivare och diagramblad samt kunna reglerna om kör- 

och vilotider. Eleven ska också vara medveten om vilka risker uttröttade 

förare utgör i trafiken samt vikten av hälsosam och balanserad kost. Eleven 

ska kunna redogöra för vilka dokument och regler som gäller vid nationella 

och internationella transporter samt vilka tullregler som gäller vid 

gränspassage. Eleven ska ha kännedom om lagstiftningen kring 

människosmuggling samt känna till och använda checklista. 

Syfte:  

Utbildningen syftar till att eleven ska få den kunskap som krävs för att 

kunna genomföra transporter med hänsyn till aktuell lagstiftning. Eleven ska 

klara av att agera på ett riktigt sätt på en olycksplats. Eleven ska även ha 

förståelse för de konsekvenser som en olycka kan ge. 

Innehåll: 

Färdskrivare 

 Regler 

 Besiktning 

 Konstruktion 

o analog 

o digital 

 Arbetssätt 

 Skötsel och handhavande 

 Funktionskontroll 

 Utvärderingsmöjligheter 



 

 

 Diagramblad 

o ifyllande 

o förvaring 

 Förar- och företagskort 

 Kopiering av data 

 Åtgärder vid trasig färdskrivare 

 Myndighetskontroll 

 Straffbestämmelser 

Kör- & vilotider 

 Regler och anledning 

 Nationella och internationella 

 För vem gäller reglerna 

 Undantag 

 Definitioner 

o körtid 

o rast 

o vila 

o arbetstid 

 Grundregel körtid samt undantag 

 Raster 

 Vilotider 

 Dygnsvila 

 Delad dygnsvila 

 Avbrott i dygnsvila 

 Veckovila 

 Multibemanning/flerförarsystem 

 Planering och organisering 

 Straffbestämmelser 

 Övriga lagar och bestämmelser (vägarbetstidslagen)  



 

 

Yrkeskompetens 

 Lagar och regler  

 Grundutbildning 

 Fortbildning 

Säkerhet och olyckor 

 Risker i trafiken 

 Åtgärder vid olycka 

 L-ABC 

 Hjärt- och lungräddning 

 Åtgärder för att förebygga olyckor 

 Arbetsrelaterade olyckor 

 Kost 

 Hälsa och förslitningsskador 

 Ergonomi 

 Konsekvenser av olyckor 

o personliga 

o ekonomiska 

 Olyckor där tunga fordon är inblandade 

 Att förebygga brott 

o hotbildsanalys 

o skyddsplaner 

o checklistor 

 Människosmuggling 

o lagstiftning 

o omfattning 

o förebyggande 

 Straffbestämmelser 

 Företagsansvar 

 Trafiksäkerhetspolicy 



 

 

Mätning av måluppfyllelse: 

Som kontroll på måluppfyllelse används delprov på varje delområde samt 

slutprov och vid behov muntlig redogörelse. Provtiderna igår i 

utbildningstiden. 

Praktiskt kunna utföra L-ABC och HLR. 

Plats: 

Övningarna utförs i lektionssal. 
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Undervisningsplan YKB 

Upprättad av Upprättad datum 

Inger Alm 2010-07-28 

Fastställd av Sign Bilaga Tillsynsmyndigheten 

  7 a Transportstyrelsen 

Omfattning: 

C, CE, 7 -  28 timmar 

Läromedel: 

 STR Tungboken 

 Volvo ”Grundläggande fordonsteknik lastvagnar” 

 Diverse videofilmer, DVD 

 Lastsäkrings material 

 Truckboken, MA-system 

Material: 

 Olika typer av truckar 

 Pallvagnar 

 Lastmaskin 

 Fiktivt styckegods 

 Grus 



 

 

Mål: 

Efter genomgången utbildning ska eleven ha goda kunskaper i hur ett fordon 

lastas och lossas. 

 

Syfte:  

Utbildningen syftar till att eleven självständigt ska kunna lasta och lastsäkra 

en lastbärare med hänsyn till lastvikter, lastsäkringsregler och säkerhet, samt 

kunna utföra transport med helt eller dellastat fordon. 

Innehåll: 

Hjullastare/truck 

Praktisk utbildning, varvat med teoretiska genomgångar 

 Utföra säkerhetskontroll och daglig vård 

 Konstruktion/hydraulik 

 Vätskor och spill 

 Tillämpa grundläggande körteknik 

 Byta redskap 

 Grundläggande skophanteringsteknik 

 Pallhantering 

 Gaffelhantering 

 Lastning långgods 

 Olycksfallsrisker 

 Arbeta miljömedvetet, bränsleoptimering 



 

 

Lyftutrustning 

Praktisk utbildning, varvat med teoretiska genomgångar 

 Redskap (kätting, textil, wire, specialredskap etc) 

 Besiktning av redskap 

 Säkerhetsföreskrifter/olycksfallsrisker 

 Generella metoder för koppling av last 

 Koppla olika slag av last 

 Anpassa redskap och lyftutrustning beroende på last 

 Lyftvinklar 

Bakgavellyft och pallvagn 

Praktisk utbildning, varvat med teoretiska genomgångar 

 Konstruktion/hydraulik 

 Reglage 

 Hantera och sköta lyften, med och utan gods 

 Säkerhet och olycksfallsrisker (klämrisk, halkrisk, fallrisk) 

 Belastningsdiagram 

 Drivaggregat 

 Service och underhåll 

Lastsäkringsövningar 

Praktisk lastning av lastbärare, bak och sidolastning med tillgängliga 

hjälpmedel, samt rangering och körning i trafik med helt eller del lastade 

fordon 

 Praktiska lastövningar med olika typer av gods 

 Säkring av ömtåligt gods 

 Körning med lastade fordon 



 

 

Mätning av mål uppfyllelse: 

Delprov på varje delområde samt slutprov ges och vid behov, muntlig 

redogörelse. 

Elevens nivå mäts genom att denne får genomföra praktiska 

lastningsövningar på tid. 

Plats: 

Körning utförs i stadstrafik med cirkulationsplatser, med och motlut samt 

trånga utrymmen, och landsväg vägar med svaga kanter. 

Övningsområden i U-stad: 

Övningsområde stadstrafik C-vägen, S-gatan, S-allén 

 S-gatan, N-gatan, V-torget 

Övningsområden landsväg Södra vägen – U-leden – F-holmen 

 U-tuna – S-fallen – L-hålan 

Lastövningar: Körgård 3 och 4 

Övningsområden Å-stad: 

Övningsområden stadstrafik P-torg, H-allén, C-brinken 

 S-torp, H-gatan, P-plan 

Övningsområden landsväg: F-vägen – Å-n – S-byn – V-tuna 

 U-backen – H-torp – V-leden – B-leden 

Lastövningar: Transporthusets körgård 
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