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Abstract
This thesis is an ethnological study of the truck-driver profession and an examination of the 
prerequisites for sexual equality and diversity in the haulage branch. The aim is to: from a cultural 
perspective, with a special focus on gender and masculinity, study truck-drivers as an occupational 
group. A main question deals with male dominance within the haulage business. What supports 
this dominance and what possibilities exist for change?

The cultural phenomena within the trucking business are analysed with a particular focus on 
class. The collective idea, that I found among truck-drivers and haulage firm owners, of a kind of 
self-imposed “underdog identity’* is important to my analyses. Within the group, however, disloyal 
competition is widespread.. The employment process for drivers is built on responsibility. The 
driver must prove himself sufficiently reliable before the employer will hand over responsibility for 
truck, cargo and the assignment itself. Since those who lack the collectively accepted indicators of 
competence/responsibility have difficulty gaining employment, a kind o f “catch 22” situation is 
created, which is reinforced by the truck-drivers’ “underdog identity”. Those who share the values 
and outer features with the majority receive considerable advantages in the employment process, 
which adds to what is already a widespread male dominance and strengthens the cultural 
homogeneity.

The truck-drivers* relationship to freedom forms a “key symbol” in the analysis. The 
Swedish haulage branch is investigated using Yvonne Hirdman’s gender contract, which makes 
visible how perceptions of masculinity have been given normative status within the haulage 
business. Another theme in the analysis is the “masculine manuscript” — embodied by a well- 
behaved and reliable, middle-aged, white (Swedish), heterosexual man with a working class 
upbringing. The manuscript functions as a kind of ideal with which drivers are compared. Those 
who fit the manuscript are afforded considerable advantages, above all in the recruitment process.

In order to draw attention to different types of power within the haulage business, Robert 
W. Connels’ term hegemonic masculinity is used. With some reservations one can express the 
long-distance truck-driver as an ideal with hegemonic status within the context of haulage. This 
category of driver has considerable influence on the definition of how a “real” driver should be 
and on ideas of how transport work is best organised. This group of drivers is relatively small, but 
its symbolic influence is large.

From a gender perspective, the aim is to “grapple” with the images of truck-drivers, both 
within and outside of the business. The attitude to the trucker myths is critical. The masculinity 
ideal of the trucker myth is about the right to seek personal freedom and to live exclusively in and 
for the truck. Possible explanations for the interest in truck-drivers are discussed with the help of 
the concept of “masculinity crisis” and George L. Mosses* figure of thought: “the male 
stereotype”.

Key Words: gender, masculinity, working culture, reflexivity, truck-driver, male myths, trucker, 
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Kapitel ett

är jag kontaktar Sture på hans mobiltelefon för att fråga om jag
får följa med på nästa resa sitter han i lastbilen vid spansk/fran

ska gränsen och väntar på att helgstoppet för yrkestrafik i Frankrike 
ska hävas. Vi avtalar att han ska möta mig på Helsingborgs station 
följande tisdag eftermiddag då han räknar med att ha fått sin helgvila 
avklarad.

Väl framme i Helsingborg hittar jag snart Sture som enligt överens
kommelse står bredvid sin gröna Saab. Han är klädd i jeans, vit sweat
shirt och svart skinnväst. Åldersmässigt befinner han sig någonstans i 
medelåldern. I bilen på väg upp mot speditionsfirman berättar han att 
han är gift sedan 1973. Paret har tre barn och hustrun är hemmafru. 
”Som lastbilschaufför gäller det att ha en stark och självständig kvinna”, 
säger han.

Vid halvsextiden på kvällen parkerar Sture sin bil utanför frakt
centralen. Han vet ännu inte definitivt vart han ska köra. Vi sätter oss 
därför och inväntar det beskedet i förarnas fikarum. Atmosfären där 
präglas av två saker. Dels en påtaglig uppbrottsstämning, dels en ”rå 
men hjärtlig” kollegial stämning som jag känner mig relativt väl hem
mastadd i och känner igen från mina år inom bageriyrket på åttiotalet.

Inredningen i rummet är spartansk. Där finns en kaffekokare, en 
diskbänk full med kaffekoppar, ett slitet bord och några få stolar. D et 
är ganska smutsigt. Här uppehåller sig inte bara förare utan även 
terminalpersonal och mekaniker. Männen har märkbart svårt att sitta 
stilla. Förare kommer och går hela tiden. Man sätter sig ner, tar en



kopp kaffe, pratar en stund. För att strax därpå gå ut igen.
Samtalen mellan kollegorna kryddas med skämtsamma, ofta dräpande 

infall och kommentarer. Alla pratar i munnen på varandra och samva
ron formar sig därför mer till en samling konstateranden staplade på 
varandra än ett samtal i vanlig mening. Sprit är ett ämne som dyker 
upp regelbundet. ”D et enda sättet att tjäna pengar som lastbils förare 
är att köpa billig sprit i utlandet och sälja här hemma”, säger en av 
förarna till mig. När två av åkeriets tyska chaufförer dyker upp, visar 
Sture prov på goda språkkunskaper när han obehindrat växlar mellan 
tyska och svenska. Efter en stund går han ut för att kontrollera sin 
trailer och jaga upplysningar om lossningsdestinationen. Han vet fort
farande inte exakt vart han ska åka. Bara att han är bokad på tysklands- 
farjan från Trelleborg som avgår klockan tio.

Efter fyrtiofem minuters väntan kommer åkeriets transportförman 
in i rummet och meddelar Sture att han ska lossa parkettgolv på ett par 
ställen i området runt München. På nervägen ska även två pallar kaffe
pulver levereras till en godsterminal i östra Tyskland. Bilen är dock 
inte riktigt färdiglastad än.

Stämningen förändras plötsligt i rummet när förarna börjar prata 
om ett förestående hot om utflaggning.1 Någon läser högt ur dagens 
tidning. Förarna visar tydliga tecken på oro. Sture föreslår att kollegor
na samfällt ska engagera sig och kanske skriva en insändare som ett 
slags protest, men reaktionerna är blandade. Diskussionen glider istäl
let över till att handla om ett kollektivt missnöje med facket, som fö
rarna inte anser ställer upp tillräckligt. ”Annat var det på Hasse Eriks
sons tid”, säger någon.

Transportförmannen avbryter regelbundet förarnas samtal när han 
kommer och fördelar transportuppdrag. Chaufförerna jämför sina olika 
uppdrag och det visar sig finnas allmänt kända fasta rutter där vissa 
anses bra och andra dåliga. Förväntningarna känns därför i luften varje 
gång förmannen närmar sig. Vissa förare suckar tungt och andra blir 
glada. Den som får en ”dålig” tur möts inte sällan med hånskratt från 
kollegorna. Efter varje besked diskuteras olika vägval. Åsikter om olika 
avtagsvägars för- och nackdelar vädras, dock utan att någon enighet 
uppstår. Alla håller på sitt. Fascinerat lyssnar jag på några äldre förare
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som visar sig ha hela Europas vägnät i huvudet. Deras samtal hoppar 
obehindrat mellan speciella vägar och alternativa vägval i Italien, 
Schweiz, Tyskland och Spanien.

När en förare sticker iväg får han en lyckönskning från de andra. 
Sture berättar för mig att arbetet är fritt och att chauffören har stort 
inflytande över vägvalet. Kunden ska dock ha godset på utsatt tid och i 
realiteten finns inga stora marginaler som går att utnyttja för improvi
sation.

Sture får efter en stund beskedet att hans trailer är färdiglastad och 
jag följer honom ut. Inför åsynen av lastbilarna som står uppställda på 
rad är det lätt att associera till en flygplats. D et är mörkt ute och områ
det är upplyst av strålkastare. Sture har ringt hustrun och hon kommer 
nu för att hämta familjens personbil som inte får stå långtidsparkerad 
på terminalen. H on blir skjutsad dit av en granne och barnen har följt 
med för att vinka av sin pappa. Sture presenterar mig kort och kramar 
sedan familjen hejdå.

Lastbilen som ska bli vårt hem de närmaste dygnen är en blå Volvo 
FH 12 med Globetrotterhytt. ”Det är en tidig modell”, säger Sture, 
vilket innebär att den inte har plant golv mellan stolarna utan en upp
höjd ”tunnel” där det finns en låda för kartor och annat. Locket fung
erar som avlastningsyta. Hytten är inte kliniskt ren, men den är inte 
heller direkt smutsigt. När Sture lägger väskan med ombyteskläder i 
överslafen säger han: ”Nu blev du förvånad”. Jag förstår ingenting då, 
men efter att ha rest med andra förare, och det visat sig att alla utom 
Sture sov i underslafen, förstår jag vad han menade.

Sture kör samma lastbil jämt och han berättar hur stolt och glad han 
var när han blev tillfrågad om önskemål vid inköpet av lastbilen. Som 
försteförare räknar han den uppenbart som sin. D et är bara när han är 
hemma i Sverige för att få sin helgvila som en så kallad lots kör den 
och levererar godset till slutkunden. Vid ett sådant tillfälle kördes den 
i diket, berättar Sture och säger sorgset: ”Den blev sig aldrig riktigt lik 
efter det. Hytten kunde man rikta upp, men vid vissa hastigheter skakar 
det ändå”. Han grämer sig över att det inte var han själv som körde 
den gången.

Sture ägnar sig åt lite ”rituellt” pyssel i hytten. Han städar hjälpligt
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genom att blåsa bort smulor och damm med en tryckluftsanordning 
som finns kopplad till förarstolen. Sedan kontrollerar han fraktsedlarna, 
lossningsordningen och de föreslagna vägvalen. Sture berättar att 
lossningsordningen verkar felaktig och resonerar med sig själv om han 
ska ändra den. ”Dom på kontoret har ingen aning om hur det är ute 
längs vägarna”, säger han irriterat.

Vi har inte bråttom och Sture hinner förevisa några av lastbilens 
finesser. Till exempel är den utrustad med satellitövervakare kopplad 
till GPS-nätet (global positioning system). Åkeriägaren och spedi tören 
(som förmedlar körningarna) kan med hjälp av denna avläsa lastbilens 
hastighet och exakta position, dygnet runt, från kontoret i Sverige. 
Godset kan härigenom bättre koordineras och sträckorna av tomkörning 
minimeras. Åkeriet och speditören tjänar pengar men Sture berättar 
att han känner sig övervakad och att friheten i yrket minskat. Den 
huvudsakliga kommunikationen mellan Sture, speditören (som förmed
lar och koordinerar godset) och åkaren (som äger lastbilen), sker med 
hjälp av den dataskärm och det tangentbord som är anslutet till satellit
sändaren. ”D et är billigare än att tala i mobiltelefon, men också oper
sonligare”, säger han och berättar att han föredrar att hålla kontakten 
med Sverige via mobiltelefonen.

Innan vi åker hämtar Sture färskt vatten i en lös plastdunk som 
placeras på golvet vid min stol, under en kaffekokare som sitter fast 
monterad där. I hytten finns en hel del personliga saker. Stures son har 
till exempel byggt ett bord i slöjden att äta vid. D et ligger löst ovanpå 
passagerarsidans handskfack, eller där det kunde suttit ett sådant om 
det varit en personbil, ovanför kaffekokaren. Bordet visar sig senare 
fungera perfekt för mig som underlag till fältanteckningsboken.

Sture berättar att han brukar äta ett lagat mål mat om dagen på 
någon vägkrog i samband med stoppet för nattvilan. Råvaror till öv
riga måltider förvarar han i ett kylskåp på dragbilens utsida. Maten 
visar sig senare bestå av en laddning smör, bröd och olika sorters på
lägg. Sture sänder mer än en gång under resan en tacksam hälsning till 
sin svärmor som försett honom med hemlagat pålägg.

När klockan blir halv åtta på kvällen sätter Sture in ett nytt blad i 
färdskrivaren, lägger i en lämplig startväxel, tutar och vinkar glatt till
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några kollegor. Sedan kör han sakta ut från terminalen med destina
tion Trelleborg.

Vägar mot ett syfte

Att avhandlingen skulle handla om lastbilsförare och åkerinäringen 
var ursprungligen inte min tanke. Jag hade helt andra planer, även om 
dessa liksom föreliggande studie, handlade om det övergripande äm
net män och maskuliniteter. Under hösten 1996 fick jag emellertid er
bjudande om att deltaga i ett tvärvetenskapligt projekt initierat av Volvo 
Lastvagnar med Designhögskolan och Etnologiska institutionen vid 
Umeå universitet som samarbetspartners. Inför arbetet med kon
struktionen av en ny lastbilsmodell efterlyste man på Volvo kunskap 
om lastbilsförare och deras vardag. Målet var att förstå kundernas be
hov bättre och man ansåg att en kvalitativ etnologisk studie av åkeri
näringen skulle kunna fylla denna kunskapslucka. Inledningsvis hand
lade uppdraget om en förstudie på två månader där forskare från olika 
discipliner ingick. Arbetet med denna resulterade för min del i en för
längning av samarbetet. Tjugo månader mellan åren 1997 och 1998 
kom jag därför, från och till, att vistas i miljöer liknande den som 
presenterats ovan. ”Framtidens förare”, döptes mitt delprojekt till och 
slutresultatet presenterades i boken lastb il som livsstil (Nehls 1999).

Efter Volvoprojektet har avhandlingsarbetet bedrivits inom det av 
RALF (Rådet för arbetslivsforskning) finansierade projektet ”Mång
fald i teori och praktik. Kyrka och näringsliv som samhälleliga norm 
producenter”. Mitt uppdrag där har varit att granska åkerinäringen 
utifrån ett mångfalds- och järnställdhetsperspekdv. Arbetet med Volvo
proj ektet visade att personalsammansättningen inom åkerinäringen var 
tämligen homogen och kraftigt mansdominerad, samt att det fanns ett 
utbrett (medvetet såväl som omedvetet) motstånd mot förändring inom 
gruppen lastbilsförare. Detta använder jag som utgångspunkt och m o
tiv för avhandlingens syftesformulering.

Syftet med avhandlingen är att utifrån ett kulturellt perspektiv; med speciellt 
fokus på genus och maskulinitety studera lastbilsförare som yrkeskår En central 
fråga rör mansdominansen inom åkerinäringen. Hur understöds denna domi-
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nans och vilka förutsättningarfór och tecken på förändringfinns?
Innan empirin, metoderna och studiens teoretiska utgångspunkter 

presenteras vill jag peka på ett dilemma med mitt vetenskapliga fokus. 
Jag ser det som ett problem att studien, som är en kritisk granskning av 
mansdominansen inom åkerinäringen, så gott som uteslutande utgår 
från och uppmärksammar manliga förare. Avhandlingen kan därmed, 
även om det inte är min avsikt, underblåsa föreställningen om att bara 
män är lämpade att köra lastbil. Men att göra en undersökning av en
bart kvinnliga lastbils förare har inte varit möjligt eftersom det empi
riska materialet huvudsakligen samlades in inom det av Volvo Last
vagnar finansierade projektet. Det är min förhoppning att detta be
kymmer till viss del kan lindras genom framställningens förändringsin- 
riktade perspektiv och fokuseringen på problemen och konsekvenserna 
som kan hänföras till idealbilderna som finns av lastbils förare. Den 
kvinnliga chauffören på avhandlingens omslag är dessutom långt ifrån 
det enda försöket att bryta med en allmän föreställning om lastbilsfö- 
rare.

Metoder, material och analytiska förutsättningar

Sture var en av de lastbilsförare jag träffade under fältarbetet.5 Efter
hand som avhandlingsarbetet framskridit har den resan kommit att 
framstå som speciell på flera sätt. Resan gjordes alldeles i början av 
fältarbetet. Jag var ännu inte mätt på intryck och Sture hade lätt för att 
tala. Han förmedlade så gott som oavbrutet tankar om det mesta, både 
kring yrket och livet. Med tiden har det visat sig att både resan och det 
Sture berättade för mig hade många beröringspunkter med mitt sam
lade intryck av åkerinäringen. Därför har jag valt att använda berättel
sen om Sture som inledning till varje kapitel. Förhoppningen är att 
beskrivningarna ska förmedla såväl inblickar i en fjärrförares yrkesvar- 
dag som en uppfattning om hur empirin skapats genom social interak- 
tion.

Resan med Sture och vissa andra exempel från fältarbetet har jag 
valt att återge i presens, framförallt för att gjuta liv i berättelserna. 
D etta  är emellertid inte oproblem atiskt. Charlotte Aull Davies
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(1999:156ff) menar till exempel att informanter som beskrivs i presens 
riskerar att lämnas i ett tillstånd av oföränderlighet. Som ett försök att 
komma förbi sådana problem återger jag fältarbetsbeskrivningarna i 
den löpande texten i förfluten tid. Växlingarna mellan olika tempus 
hoppas jag ska tydliggöra att de etnografiska exemplen är mina tolk
ningar idag av vad som hände då.

Observationer och intervjuer 
Under fältarbetet tillbringade jag sammanlagt 25 dygn i olika lastbils
hytter och på fraktfarjor. Jag lärde känna 13 förare som följdes på sju 
olika transportuppdrag av varierande längd och typ. Fältarbetet inne
bar sammantaget en resa på cirka 2.500 mil. Umeå, Gävle, Stockholm, 
Tranås, Falkenberg och Åhus var några av destinationerna i Sverige. I 
Europa besöktes städer som Paris, Lyon, Barcelona, Antwerpen, Frank
furt am Main och München.

Praktiskt genomfördes observationerna genom att jag levde i lastbi
len tillsammans med förarna dygnet runt. Vid behov hjälpte jag till 
med lastning, lossning och andra praktiska sysslor i och utanför lastbi
len. Eftersom jag inte själv har kört lastbil väljer jag termen medföl
jande observation (jfr Ehn & Löfgren 1996:119), vilket är en mer rätt
visande benämning för mitt sätt att arbeta, än deltagande observation.

Fältanteckningar, om såväl speciella som triviala händelser, fördes 
under resorna. Samtalen med förarna och deras spontana berättelser 
om yrket och andra erfarenheter nedtecknades med hjälp av stödord. 
Vid hemkomsten renskrev jag anteckningarna och kompletterade med 
miljöbeskrivningar och redigerade återgivningar av samtalen med 
informanterna. Jag valde att föra anteckningar öppet. Framförallt av 
etiska skäl, för att visa att jag skrev ned vad som hände och vad vi 
talade om, men även av praktiska orsaker eftersom jag sällan lämnades 
ensam tillräckligt långa stunder för att anteckna i smyg.

Eftersom observationerna utfördes dygnet runt i lastbilshytten, som 
kan sägas utgöra förarens intimsfar och hem under veckorna, blev ofta 
gränsen mellan observation och intervju flytande. I lastbilshytten upp
stod något som Gösta Arvastson (1987:165) benämnt samtalsintervju,
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vilken kännetecknas av givande och tagande. Samvaron med förarna 
utvecklades till ett slags ömsesidig kunskapsinventering där även jag 
berättade om mig och mitt liv. Mycket av kunskapen som samlats in 
har således skapats inom ramen för och med hjälp av den atmosfär av 
förtroende som växte fram mellan mig och informanterna. Denna as
pekt av fältarbetet finns det anledning att återkomma till flera gånger i 
den löpande texten.

Fördelen med att studera förarna i lastbilen under arbetet är att jag 
därigenom, åtminstone delvis, fick möjlighet att göra liknande erfaren
heter som dem (jfr Öhlander 1999:78). Dygnsrytmen fick anpassas ef
ter yrkets krav och intaget av mat underordnades körschemat. Vid några 
tillfällen åt vi dagens första måltid sent på eftermiddagen. Jag fick dess
utom egen erfarenhet av hur tiden kan upplevas annorlunda ute på 
vägen, i rörelse. D et underlättade också senare förståelsen av intervju
materialet och gav mig dessutom uppslag till frågor.

D en medföljande observationen utfördes före intervjuerna. D et kan 
således inte uteslutas att samvaron med chaufförerna färgat min syn på 
vad som var värt att undersöka och ställa frågor om. Jag anser dock att 
fördelarna, att kunna använda erfarenheterna och kunskaperna från 
den medföljande observationen vid utformandet av frågelistan, har 
uppvägt eventuella nackdelar.

Studien bygger på 25 samtalsintervjuer med två kvinnor och 23 män. 
Några av chaufförerna lärde jag känna under den medföljande obser
vationen. Andra fick jag kontakt med genom förarkollegors försorg. 
En viss spridning av informanterna eftersträvades för att undvika att 
enbart människor som kände varandra skulle komma till tals. Jag har 
begagnat både ”snöbollsmetoden”, där intervjuandet löper längs linjer 
av människor som känner varandra, och ett slumpvis urval från tele
fonkatalogens gula sidor. På detta sätt kom intervjuerna att geografiskt 
fördelas över så gott som hela landet. I samband med ett inledande 
telefonsamtal fick informanterna i möjligaste mån själva bestämma tid 
och plats. Några önskade träffa mig på åkeriet, men merparten av in
tervjuerna genomfördes i hemmiljö.

Under intervjuerna försökte jag agera mer som intresserad samtals
partner (med checklista och bandspelare), än som informations sökare.
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Idealet var att ingripa eller störa så lite som möjligt i berättandet. Chauf
förerna fick i princip fritt tolka mina övergripande frågeställningar. 
Tanken var att informan terna självmant skulle resonera kring sådant, 
inom yrket och i relation till lastbilen, som betydde mest för dem. Men 
på mitt initiativ avhandlades även ämnen som kollegor, yrkesskicklig
het, familjeliv, att sova i lastbilen ute längs vägarna och transportarbetets 
organisation. Förarnas personliga historia berördes med frågor om 
uppväxtmiljö och föräldrarnas yrken.

Ovanstående redogörelse kan sägas vara en beskrivning av hur det 
gick till rent praktiskt, men det finns fler aspekter av intervjumaterialet 
som är viktiga att uppmärksamma. Jag möttes genomgående under fält
arbetet av ett välvilligt intresse och en uttalad hjälpsamhet. Förarna 
avsatte delar av sin fritid för att svara på mina frågor och på mitt 
initiativ berättade man öppenhjärtigt om sitt liv och sitt yrke. Något 
som inte bör underskattas är det faktum att informanterna under långa 
stunder har talat oemotsagda inför en intresserad och uppmuntrande 
lyssnare. Relationen mellan mig och informanterna bygger således på 
ett asymmetriskt maktförhållande eftersom det är jag som i efterhand 
definierat och analyserat den empiri vi båda skapade tillsammans. Jag 
ställer emellertid inga anspråk på att besitta kunskap om vad förarna 
menade egentligen. Jag utgår dessutom från att de troligtvis inte skulle 
uttrycka sig på samma sätt om de blev intervjuade igen. D et som blev 
sagt är således endast giltigt för det tillfälle då uttalandena fälldes. Ella 
Johansson (1994:162) har, i sin studie av skogsarbetare i Norrland un
der början av 1900-talet, visat hur männens maskulinitet skiljde sig åt 
mellan livet i timmerkojan på vintern och hemma hos familjen på som
maren. Intervjuerna går med hänvisning till sådana tankar inte att an
vända som tecken på vad samma män skulle uttryckt i ett annat sam
manhang. Det kan heller inte uteslutas att min analys av åkerinäringen 
sett annorlunda ut om jag träffat informanterna enbart i hemmiljö, 
eller intervjuat dem i rollen som till exempel förälder (jfr Nordberg 
2000b: 171, B Johansson 2000:109, Andersson 2000:138ff).

Medföljande observation bygger uttalat på interaktion, men samma 
förhållande gäller i nästan lika hög grad för intervjuerna. Den fält- 
arbetande etnologen använder i båda fallen sin kropp, personlighet
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och sociala kompetens som forskningsredskap (jfr Arnstberg 1997:24f). 
Jag menar därför att det är av största vikt för bedömningen av texten 
att läsaren åtminstone delvis får en inblick i vad jag berättade om mig 
själv och vad som kommunicerades i mötena mellan mig och informante- 
rna. Följande redogörelse ska läsas som ett försök att synliggöra det 
(forskar) subjekt som betraktat och interagerat med lastbils förarna.

Innan jag började på universitetet arbetade jag som bagare. Jag gick 
först tre år på gymnasiets livsmedelstekniska linje och därefter sökte 
jag mig till bagerivärlden i förvissningen om att det var där jag skulle 
arbeta resten av livet. Efter några år ångrade jag mig dock. Att börja 
klockan tre på natten eller arbeta ständigt nattskift var slitsamt. Tanken 
på att (det överhuvudtaget var möjligt att) omskola sig till något annat 
började emellertid gro på allvar först då jag genom jakt på högre lön 
bytt bageriarbetsplats tre gånger inom loppet av ett år och ändå inte 
kände annat än vantrivsel med mitt liv. Arbetstiderna på det sista stäl
let var förlagda från klockan två på natten till tio på förmiddagen (det 
blev dock ofta övertid och vi slutade sällan före tolv) alla vardagar. 
Varannan lördag arbetade jag dessutom från tolv på natten till åtta på 
morgonen. D et sociala livet blev lidande, liksom det personliga väl
befinnandet.

Att ta steget och säga upp mig satt emellertid långt inne och det var 
först när det verkligen kändes som jag inte hade något att förlora som 
jag vågade. D et var ett stort och ödesmättat steg att lämna den trygga 
sociala bageriarbetarmiljö där jag trots allt, även om jag inte trivdes, 
kände mig hemma. Fem år arbetade jag heltid på olika bagerier av 
varierande storlek innan jag slutade, men fram till för bara några år 
sedan fanns bageriet konkret närvarande i mitt liv, både som ekono
misk födkrok och som räddningsplanka om den akademiska karriären 
skulle gå i stöpet. Vid sidan av studierna (även under inledningen till 
avhandlingsarbetet) arbetade jag regelbundet extra som bagare.

Bagar- och arbetarklassidentiteten som jag vuxit upp med och 
socialiserats i påverkar mig fortfarande. Liksom många andra med lik
nande erfarenheter vittnat om lever jag med delvis dubbla identiteter 
(jfr Trondman 1993:74). Detta har haft betydelse för relationerna med 
förarna i lastbilshytten och under intervjuerna, men sannolikt även för
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analyserna. I lastbilshytten och hemma hos informanterna fann jag snart 
att många av förarna talade om och såg på samhället på liknande sätt 
som mina bagerikollegor. Förarna var dessutom genomgående mer in
tresserade av min historia som bagare än av mitt arbete på universite
tet. ”Bagaridentiteten” har alltså använts aktivt både under insamlandet 
av empiri och i analysen av materialet.

Övrigt källmaterial
Studien bygger även på arkivmaterial, huvudsakligen från utställningen 
Alla dagar alla nättery på Arbetets museum i Norrköping. Materialet be
står av skriftliga yrkesminnen och berättelser om livet på vägarna från 
18 olika lastbilsförare, både män och kvinnor.

För att få en uppfattning om hur lastbilsförare framställs i dagspress 
har jag under hela avhandlingsarbetet samlat artiklar om allt som rör 
transportsektorn, lastbilstiUverkning och lastbilsförare. Artiklarna har 
framförallt hämtats från Göteborgsposten (GP 1997 -  2002). Men jag 
har även studerat två lastbilstidskrifter, Åkeriförbundets organ lastb i
len (Svensk åkeritidning) och Transportarbetareförbundets motsvarighet 
Transportarbetaren.

Som underlag för diskussionen om ”mytiska” föreställningar om 
lastbilsförare har jag utgått framförallt från två källor, boken Trucking 
World Wide från 1984, och filmen Convoy som hade premiär i USA 
1978.

Analysen bygger också på artiklar från tidningen T R A IL E R  som 
vänder sig till yrkesfolk och en intresserad allmänhet. Tidningen utgår 
från förarnas perspektiv och förmedlar därför en normerande bild av 
åkerinäringen och lastbilsförare. Dess beskrivningar av yrket har dess
utom förändrats markant över tid, vilket gör tidningen intressant både 
för en diskussion om lastbilsförarmyter, och som förmedlare av ett 
inifrånperspektiv på förarnas vardag.

Förutsättningar och ”problem”
Margareta Hallberg (2001:94ff) har uppmärksammat en tendens inom
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den etnologiska forskningen som hon benämner ämnets underdog- 
perspektiv, vilket kännetecknas av att forskningen handlar om folket, 
det lokala, det vardagliga och att etnologer oftast tar stor hänsyn till 
informanterna. Hallberg menar att det finns en rad problem knutna 
till detta. H on hänvisar bland annat till Paul Ricoeur som kritiserat 
forskare som gör anspråk på att förmedla förståelse för ”den andre” 
och menar att man inte bör sammanblanda forskning med ett agerande 
som tolk eller ambassadör för dem som studerats. Jag betraktar mig 
därför inte som tolk för lastbilschaufförerna. Under fältarbetet ägnade 
jag mig visserligen åt att förstå informanterna. Men det är skillnad på 
att förstå något och att göra anspråk på att förmedla förståelse. Vid 
mötet med chaufförerna handlade förståelsen om att vara inkännande 
och att behandla dem med respekt. Avhandlingen däremot är mina 
tolkningar av det jag anser mig ha förstått.

D et finns inom etnologiämnet en utbredd medvetenhet om att in
tervjuer genererar kulturellt formade och mångtydiga berättelser. Detta 
ser jag inte som något problem för min studie. Snarare är det en ound
viklig konsekvens av tillvarons komplexitet och får betraktas som själva 
utgångspunkten för analysen. Läsaren bör emellertid hålla i minnet att 
materialet som analyserats består av inspelningar från en rad unika 
möten mellan en informant som (oftast) inte har något inflytande över 
tolkningen och mig som forskare som har makten att i efterhand defi
niera interaktionen. D et kan heller inte uteslutas att mötena präglats av 
en ömsesidig vetskap om att parterna inte kommer att träffas igen. 
Mina medföljande observationer har visserligen förmedlat kunskap om 
åsikter och handlingar som jag uppfattar som representativa och van
ligt förekommande inom åkerinäringen, men en annan forskare hade 
med all säkerhet upprättat andra relationer, vilka förmedlat andra, lika 
relevanta, bilder av samma yrkeskår (jfr Arvidsson 1999:28). Marie 
Nordberg (2000b, 1999a) och Eva Fägerborg (1999:60) har båda skrivit 
om hur etnologiska intervjuer genom sin karaktär av social situation 
knyter empirin till den som samlat in den och de personer denne mött. 
Förutom att analysera materialet vill jag därför även rikta uppmärk
samheten mot dess tillkomst (jfr Ehn 1992:200).

Jonas Frykman (1992:262) har reflekterat över det faktum att allt
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berättande styrs av kulturella förväntningar. Jag väljer dock att inte 
begränsa diskussionen till att enbart gälla i vilken grad informanternas 
berättelser präglas av den kulturella kontext de lever i. Insikten leder 
mig även till funderingar kring vilka signaler jag omedvetet sänt ut och 
vilka förväntningar som dessa kan ha givit upphov till. Jag utgår från 
att såväl min könstillhörighet som den bagarkarriär jag nyss lämnat har 
påverkat både de svar jag fått och vad jag givits inblick i under den 
medföljande observationen. Betydelsen av det faktum att jag är en man 
som interagerat med andra män inom en mansdominerad kontext bör 
inte underskattas. Mina val av perspektiv i avhandlingen och utform 
ningen av analyserna har också styrts av specifika kulturella förvänt
ningar och konventioner inom den vetenskapliga kontext och semi- 
nariekultur där utkasten till avhandlingen diskuterats. Utbildningen till 
etnolog har givit mig en speciell teoretiserande blick med vilken jag 
betraktat materialet (jfr Bourdieu & Wacquant 1992:69).

Soren Kjorup (1999:349) har diskuterat hur vetenskapligt tänkande 
genomsyras av teori. Hans poäng är att en stor del av kunskapen inom 
vetenskaperna är av karaktären ”tyst kunskap” som inte går att läsa sig 
till, den internaliseras på andra sätt. Innebörden i begreppen ”den 
etnologiska blicken” och ”det etnologiska hantverket” kaia bland 
etnologer sägas vara en sådan ”tyst” kompetens. Etnologi är dessutom 
en vetenskaplig genre där det goda skrivandet och den innovativa ana
lysen premieras (jfr Ehn & Löfgren 1996:149) och därför finns anled
ning att reflektera över hur det slutgiltiga resultatet påverkats av själva 
skrivakten. Frågan om hur mycket av analyserna som skapats framför 
datorn och hur mycket av tänkandet som styrts av språkliga konventio
ner är i det närmaste omöjlig att besvara, men det betyder inte att den 
är irrelevant. Jag utgår från att det finns en hel rad andra saker som i 
lika hög grad har påverkat min förståelse av materialet och styrt mig i 
valen av perspektiv och analytiska ingångar. Att redogöra för alla är 
omöjligt och får betraktas som en oundviklig konsekvens av tillvarons 
komplexitet (Beronius 1991, Rorty 1997:19ff). Detta blir emellertid ett 
dilemma först när och om det uppfattas som ett problem för studiens 
vetenskapliga värde.
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Forskning inom kulturer, eller om kultur eni

I Volvorapporten (Nehls 1999) använde jag ganska oreflekterat be
greppet yrkeskultur. Jag utgick från att det som undersöktes var åkeri
kulturen i bestämd form. Efterhand har detta synsätt kommit att revi
deras. Avhandlingen är därför inte en beskrivning eller analys av åkeri
kulturen, däremot är det en undersökning av kultur inom åkerinäringen. 
Perspektivet i avhandlingen är dock kulturellt även om åkerinäringen 
inte betraktas som en avgränsad kultur.

Liksom flera andra etnologer har jag blivit tveksam till att använda 
kulturbegreppet som analytiskt redskap (jfr Berg 1994:39, Ristilammi 
1994:20, Martinsson 1997:13). Med Per-Markku Ristilammi (1994:20) 
värjer jag mig dessutom mot en allt för fast definition och nöjer mig 
med att konstatera att begreppet styr tanken mot uppfattningar och 
handlingssätt vilka delas av en given grupp människor. Magnus 
Öhlander (1994:34) menar också att kulturbegreppet fungerar bäst om 
det är löst definierat och tycker att det främst bör användas för att 
ange fältet för kulturforskare. Han skriver: ”För att kunna studera det 
kulturellas existenssätt -  upprättandet av innebördsgivande relationer, 
grad av homogenitet-komplexitet och social distribution -  behövs det 
kulturellas sociologi” (1994:42). I avhandlingen används därför kultur
begreppet som synonym för ”det kollektiva” inom åkerinäringen. Jag 
vill undersöka både hur kulturell homogenitet och komplexitet upp
står och utgår helt enkelt från att det inom åkerinäringen, liksom inom 
många andra sociala sammanhang, finns vissa gemensamma föreställ
ningar, handlingsmönster och preferenser som går att undersöka och 
analysera utan att för den skull konstruera en kategori.

Britta Lundgren (1993:42) menar att kulturella variationer, oavsett 
hur begreppet definieras, inte uppstår slumpmässigt eller godtyckligt. 
Vissa former tenderar att bli mer dominerande än andra. Dessa blir 
därigenom bestämmande för tankar och handlingar samt utgör hinder 
för eventuella tendenser till överskridanden och förändring. Det vi till 
vardags betecknar som manligt och kvinnligt är exempel på sådana 
former som Lundgren menar borde uppmärksammas mer inom kultur
studier. Hon har också visat vilka konsekvenserna kan bli när ett be-
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grepp som till exempel ”bondekultur” används på ett könsneutralt sätt. 
En sådan begreppsanvändning döljer oftast det faktum att det handlar 
om manliga värderingssystem. Jag har därför sökt efter både medvetna 
och omedvetna uttryck för maskulinitet och manlig makt i materialet. 
Att åkerinäringen nästan enbart består av män, och framförallt att mans- 
dominansen lever vidare inom näringen, betraktas inte som ett resultat 
av slumpen.

En annan aspekt av begreppet kultur som jag vill uppmärksamma är 
klass. Att utgå från ett sådant perspektiv är emellertid varken självklart 
eller enkelt. Klassbegreppet är minst sagt mångtydigt och svårt att de
finiera (jfr Mörck 1992:53ff). Jag utgår dock från att klass har betydelse 
och med Beverly Skeggs (1999:17) hävdar jag att klassdiskussionen bör 
återinföras i den humanistiska forskningen. En förklaring till klass
begreppets försvinnande kan vara att klasstillhörigheten inte uppfattas
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som ett problem för dem som har privilegiet att strunta i den. En 
viktig premiss under avhandlingsarbetet har varit att klasstillhörighet, 
både den tillskrivna och den självupplevda, spelar en avgörande roll i 
lastbilschaufförernas vardag och yrkeskultur. Min definition av förarnas 
klasstillhörighet utgår från graden av utbildning, val av fritidsintres
sen, föräldrarnas yrken och informanternas nuvarande arbetsuppgifter 
samt typ av bostadsort. Dessutom hänvisar jag till klassresenärens sub
jektiva sociokulturella erfarenheter av livet inom olika samhällsskikt.

Den viktigaste poängen med det kulturella perspektivet är emeller
tid att det möjliggör en diskussion om makt. Även om jag huvudsakli
gen analyserar kultur med fokus på klass och genus finns ambitionen 
att samtidigt uppmärksamma maktaspekter kopplade till etnicitet och 
sexualitet (jfr McClintock 1995:4).

Genus och maskulinitet

Mitt förhållningssätt till begreppsparet kön/genus hämtas från den 
poststrukturalistiska ickeessentiella tanketraditionen (jfr Haraway 1999: 
127, Butler 1996,1997a, 1997b) som hävdar att varken manlighet eller 
kvinnlighet är naturliga eller ursprungliga identiteter, utan kulturellt 
skapade, alltid ofullständiga och mångtydiga kategorier under konti
nuerlig tillblivelse. Diskussionen om kön/genus fokuserar därför as
pekter av görande i allmänhet och meningstillskrivande i synnerhet, 
samt den makt i form av uteslutningar och gränsdragningar som är 
kopplat till detta.

I studien finns emellertid ingen ambition att diskutera genusbeg- 
reppets ontologiska status, eller utreda vilket perspektiv på kön som är 
bäst. Tvärt om är jag, liksom Pia Lundahl (1998:24f), övertygad om att 
det vore fullt möjligt att välja en annan väg, kanske en fenomeno- 
logiskt inriktad sådan. Jag vill också poängtera att den konstruktivis- 
tiska utgångspunkt jag valt inte är oproblematisk (jfr Rosenberg 2002:25, 
Martinsson 2002). Motivet för mitt val är att jag vill undersöka makt
ordningar inom åkerinäringen. Jag utgår till exempel från att vad som 
erkänns som manligt och kvinnligt aldrig bestäms av enskilda indivi-
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der (Buder 1997a, McKenzie 2001:166ff). D et konstruktivistiska pers
pektivet möjliggör en fokusering på sådana föreställningar, begrepp 
och konventioner som upprätthåller den manliga dominansen och 
könskodningen av lastbilsföraryrket.

E tt annat motiv är att jag vill visa på möjligheter till förändring och 
anser att ett konstruktivistiskt angreppsätt ger mig bäst förutsättningar 
för detta. Eftersom det vi betraktar som manligt och kvinnligt till stor 
del handlar om igenkänning skulle det lika gärna kunna se helt annor
lunda ut, om våra förväntningar förändrades. Samtidigt som tillvaron 
oftast ter sig stabil består den de facto av ett ständigt görande och 
upprepande. D et som i vardagen tas för givet upprätthålls således ge
nom handling och befinner sig därför ständigt under tillblivelse 
(Beronius 1991:36). På morgonen sträcker jag mig efter väckarklockan 
och stänger av den, går upp, klär på mig, kokar kaffe och så vidare. Jag 
utgår från att jag inte är unik. Min utgångspunkt är att det rådande till 
syvende og sidst kräver lika mycket aktiv handling som eventuella för
ändringar.

Jag ser mig först och främst som genusforskare, men det är från 
fältet mansforskning jag hämtat flest referenser och inspiration. Där 
går att urskilja några olika förhållningssätt till begreppet manlighet/ 
maskulinitet. Michael Kimmels (1996) utgångspunkt skulle jag vilja 
definiera som defensiv. Han talar om mäns rädsla för att bli domine
rade. När Kimmel studerar män och manlighet blir det därför mäns 
rädsla för att bli avslöjade som veklingar som betonas. Robert W 
Connells (1999, 2000) utgångspunkt för mansstudier är mer offensiv. 
Han utgår från att manlighet handlar om en strävan efter dominans. 
Att det är Connell som har lanserat begreppet hegemonisk maskulini
tet (Connell 1999), vars syfte är att analysera maktstrukturer i samhäl
let, torde därför inte förvåna.

Även om både Kimmel och Connell används i analysen ställer jag 
mig kritisk till alla försök att definiera vad manlighet är. Faran finns att 
sådant tal knyter vissa egenskaper till en specifik könskategori. Mitt 
mål är att komma bort från talet om vad som är manligt och vad som 
är kvinnligt, vilket också är en tendens inom mansforskningen på se
nare tid (jfr Kimmel 2000, Connell 2002). Avhandlingen är visserligen
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en studie av maskuliniteter, men det är inte jag som definierar vad som 
erkänns som uttryck för manlighet. Min ambition är snarare att visa att 
det som brukar benämnas manlighet och kvinnlighet inte är univer
sella kategorier utan kulturellt skapade och diskursivt upprätthållna 
(men lika fullt mångtydiga) föreställningar om att så är fallet.

Mitt perspektiv på genus är heller inte begränsat enbart till indivi
der. Jag vill framförallt uppmärksamma begreppets aspekter av social 
kategoriseringsprocess vilken inbegriper även samhälleliga institutio
ner som familjen, skolan och arbetslivet (jfr Hirdman 2001b, Kimmel 
2000). Genus ser jag som en ständigt pågående process som ombildas 
kulturellt. D en skapar inte bara skillnad utan även ett hierarkiskt makt
förhållande där manlighet oftast tenderar att tilldelas en överordnad 
position (jfr Hirdman 2001b:63). För att inte fastna i och underblåsa 
en heterosexuell norm vill jag även påpeka att könshierarkin på samma 
sätt tenderar att premiera heterosexuella positioner (jfr Lundahl 1998, 
Rosenberg 2002).

En väg att visa på mångtydighet gällande genus är att uppmärk
samma skillnader och maktordningar mellan individer inom respek
tive kategori. Judith Kegan Gardiner (2002) har presenterat just en 
sådan metod i sin nyläsning av den mytopoedska mansrörelseledaren 
Robert Blys (1990,1995) böcker, framförallt Syskonsamhället. H on me
nar att Bly där presenterar en konstruktiv lösning på problemet med 
oppositionella dikotomiska genusidentiteter, antingen manligt eller 
kvinnligt. Bly lanserar, enligt Gardiner (2002:90ff), ett tänkande kring 
genus som underkommunicerar dessa aspekter för män och kvinnors 
identiteter genom att fokusera ålder. Därigenom skapas ett föränder
ligt, processuellt perspektiv på genus som inte tar sin utgångspunkt i 
en polarisering mellan alla män och alla kvinnor.

En annan väg att undersöka könsmönster och förutsättningar för 
förändring har jag hämtat från Harry Brod (1987:57) som menar att 
manlighetens ”akilleshälar” bör belysas. Som ett sätt att studera grun
den för mäns inflytande men även för att upphöja kvinnors status inom 
åkerinäringen har jag uttryckligen sökt efter tecken på ambivalens i 
förarnas tal och handlingar. Strategin syftar till att uppmärksamma hur 
en manlig hegemoni kan försätta enskilda förare (både män och kvin-
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nor) i personliga dilemman när rådande föreställningar om lastbilsfö- 
rare omsätts i yrkesvardagen. Enklare uttryckt handlar det om att rikta 
uppmärksamheten mot konsekvenserna som går att hänföra till rådande 
manliga ideal (jfr Connell 2000:177ff).

Forskning om jämställdhet

Min forskning är feministisk i så måtto att jag utgår från att det i sam
hället finns ett maktförhållande mellan könen och att manlighet (of
tast) tilldelas en överordnad position (Hirdman 2001 a: 175). Med Tho
mas Johansson (1998:28ff) menar jag därför att mansforskning bör in
riktats på att identifiera samt analysera makt- och dominansförhållanden. 
Min ambition är att dekonstruera sådana former av manlighet som på 
olika sätt förkroppsligar den dominanta manligheten. Jag vill dessutom 
uppmärksamma uttryck för och sociala konstruktioner av nya manlig
heter. Annars riskerar forskningen att enbart bekräfta det vi redanV et”, 
vilket motverkar möjligheterna till förändring (ibid).

Med utgångspunkt i resonemanget om ”sanningen” ovan ser jag det 
som min skyldighet att redogöra för vilka sociala mål jag haft för ögo
nen under avhandlingsarbetet och att tydligt motivera mina val av per
spektiv. När jag ifrågasätter och kritiskt granskar åkerinäringen gör jag 
det med en speciell vision (Haraway 1999) i åtanke, om ett samhälle 
mer präglat av jämställdhet och mångfald än dagens. Att förankra stu
dien i en (mer eller mindre) politisk och uttalad vision är mitt sätt att 
betrakta världen annorlunda än den ”objektive” vite vetenskapsman 
som oftast fått definiera världen (jfr Haraway 1991:191, 1999:145, 
1997:25). Strategin motiveras med hänvisning till en medvetenhet om 
att hegemoniska maktstrukturer genom historien upprätthållits fram
förallt genom osynlighet, att de har uppfattats som en självklar och 
icke-ifrågasatt del av människors vardag (jfr Smith 1998:162ff).

Om det stämmer, vilket jag utgår från, att ingen kan göra anspråk på 
sanningen och att kön är en diskursiv konstruktion utan essentialistisk 
förankring, så betyder det absolut inte att ”anything goes” (Smith 
1998:152). Men om det är så att det inte finns någon sanning utanför
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språket (Rorty 1997:21), eller någon objektivitet oberoende av forskar- 
subjektet (jfr Beronius 1991:22), menar jag att det är min (och alla 
forskares) plikt att ta ställning och tydligt redogöra för vilka visioner 
som forskningen utgår från.

Ökad jämställdhet och mångfald, som är min utopiska samhälls- 
vision, är emellertid långt ifrån oproblematiska begrepp. D et går till 
exempel inte att förutsätta att jämställdhet står för något entydigt eller 
oreserverat gott (jfr Mark 2000). Innebörden i begreppet beror dess
utom på hur man definierar ett gott och rättvist liv. Den subjekts- 
förståelse man utgår från spelar också roll. Arbete för jämställdhet har 
huvudsakligen bedrivits utifrån två premisser, dels föreställningen om 
könens olikheter, dels deras likheter. Båda dessa utgångspunkter kan 
sägas vara behäftade med problem. Framhålls likhet kan konsekvensen 
bli att det underrepresenterade könet pressas in i det dominerande 
könets tänkande. Om däremot mäns och kvinnors olikheter betonas 
och jämställdheten motiveras med respekt för dessa, kan det leda till 
att könsskillnader cementeras.

Lena Martinsson (2001) menar dessutom att talet om jämställdhet 
ofta blir heteronormativt då det förutsätter en relation mellan honom 
och henne. Denna utgångspunkt begränsar möjligheterna till individu
ell improvisation gällande iscensättning av identitet (2001:36). Jäm- 
ställdhetsidealet kan alltså paradoxalt nog vara lika begränsande, för 
både män och kvinnor, som ett traditionellt könsrollstänkande.

Mitt intryck av de flesta männen jag mötte inom åkerinäringen var 
att de ställde upp på tanken om jämställdhet, men också att männen 
inte intresserade sig för frågan till vardags eller arbetade aktivt för att 
göra något åt saken (jfr Jalmert 1984:76ff). Det argument jag använder 
som motiv för järnställdhetsperspektivet i avhandlingen utgår från tan
ken, att om flertalet lastbilschaufförer, eller vilka yrkesutövare som 
helst, är män görs alltför lätt kopplingar mellan egenskaperna som dessa 
yrken antas ”kräva” och det kön som (för närvarande) utför uppgif
terna. Men om yrkeskåren består av en blandning av individer av olika 
kön, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och hudfärg och så vi
dare blir det förhoppningsvis lättare att inse att kraven är konstrue
rade efter vilka förhållanden som råder.
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Reflexiviteter

Resonemangen hittills har haft som mål att visa hur kulturen och män
niskornas värld är komplex och mångtydig samt rymmer en ansenlig 
mängd inkonsekvens. Det är själva utgångspunkten för min analys av 
åkerinäringen. Som ett sätt att förhålla sig till detta i texten har jag valt 
ett reflexivt skrivsätt där jag som författare är synlig och där forsknings
processen samt sådana både inom- och utomvetenskapliga faktorer vilka 
kan ha influerat kunskapssökandet och analyserna, presenteras och dis
kuteras.

Att definiera begreppet reflexivitet är inte på något sätt enkelt. N or
man K  Denzin (1997:217ff) beskriver till exempel sex olika reflexiva 
”stilar”, men poängterar samtidigt att dessa egentligen inte går att se
parera från varandra.

”Subjektivistisk reflexivitet” är en form av självkritisk redogörelse 
för forskarens personliga upplevelser. ”Metodologisk reflexivitet” syf
tar till att diskutera forskningsdisciplinens epistemologiskt omedvetna, 
ett slags ”objektivering av objektiveringen” (jfr Bourdieu & Wacquant 
1992:69).16 ”Intertextuell reflexivitet” lokaliserar det vetenskapliga ar
betet inom ett större diskursivt falt av liknande forskning. Denzin me
nar att en sådan strategi även kan användas för att uppmärksamma 
informanternas perspektiv. ”Ståndpunktsreflexivitet” tar sin utgångs
punkt i och vill uppmärksamma hur texten och det vetenskapliga re
sultatet formats av forskarens/författarens ståndpunkter och den so
ciala kontext han eller hon verkar inom. ”Queerreflexivitet” ifrågasät
ter själva grunden för ”reguljär” forskning genom att visa på vilka sätt 
den utgår från en heterosexuell världsbild. ”Feministisk/materialistisk 
reflexivitet” slutligen, presenteras som en kritik av tron på att det går 
att skriva om andra människor utan att skriva om sig själv. Hit räknar 
jag forskare som Elsbeth Probyn (1994) och Donna Haraway (1991,
1999).

Med hänvisning till Denzin (1997), George E Marcus (1998) samt 
Billy Ehn och Barbro Klein (1994) menar jag att frågan inte är om man 
ska vara reflexiv, utan hur man ska hantera reflexiviteten forsknings- 
strategiskt i förhållande till sina vetenskapliga syften. Reflexivitet borde
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vara en oundviklig del av all textproduktion och språkanvändning (jfr 
Marcus 1998:190).17 Charlotte Aull Davies (1999:229) har också visat 
hur reflexivitet kan och bör genomsyra hela forskningsprocessen från 
initialskedet, genom fältarbetet, analysen och under arbetet med den 
slutgiltiga texten.

Inom etnologin talas ibland om det faktum att nästan all forskning, 
på ett eller annat sätt, har med forskarens privatliv att göra och att det 
akademiska kunskapssökandet ofta är ett sätt att maskera mer person
liga projekt (jfr Ehn & Klein 1994:79). Var gränsen mellan det privata 
och det vetenskapligt relevanta går är, menar jag, emellertid långt ifrån 
självklart. Under arbetet med avhandlingen har jag därför både på eget 
och andras initiativ regelbundet lagt till och tagit bort, modifierat och 
skrivit om, samt även omtolkat olika beskrivningar av personliga erfa
renheter. Vissa delar av det personliga/privata har absolut vetenskap
lig relevans, men vad, hur mycket och i vilket sammanhang? Utan att 
göra anspråk på att ha hittat något optimalt urvalskriterium för vilka 
aspekter som kan användas och vilka som bör lämnas utanför anser jag 
att det vore fel att avstå från att presentera även sådant som gränsar till 
det personliga. Detta trots att minnet kan vara förrädiskt som källa (jfr 
Frykman 1992:262).

Hänvisningar till personliga erfarenheter är emellertid aldrig oproble
matiska. Elsbeth Probyn (1994:18) anser till exempel att erfarenhet inte 
kan betraktas som något unikt personligt, att erfarenheten aldrig kan 
skiljas från tolkningen av densamma och att reflexiva ambitioner i skri
vandet i själva verket oftast döljer mer än de visar. Eftersom allt inte 
kan redogöras för innehåller texten därför oundvikligen vita fläckar av 
dold mening (jfr även O ’Dell 1999:58ff, Andersson 2000:142ff, A S 
Lundgren 2000b:201ff). För att utplåna några av dessa fläckar föresprå
kar Probyn att forskaren gör sig medveten om att, och även visar hur, 
hans eller hennes utgångspunkter och slutsatser är bekönade. D et är 
också min ambition att, utöver kön, även uppmärksamma reflexiva 
aspekter av klass, etnicitet och sexualitet.

Hänvisningarna till den reflexiva skrivarten är också en uppmaning 
till läsaren att skärpa den kritiska blicken och att inte uppfatta mina 
slutsatser och tolknings förslag som de enda möjliga. Jag har strävat
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efter att skapa en text som inbjuder till kritiska reflektioner och som 
delvis lämnats analytiskt oavslutad och öppen.

Tidigare forskning

Studien har vuxit fram i nära relation till en lång rad forskares arbeten 
inom framförallt tre områden: genusforskning, mansforskning och (et
nologisk) arbetslivsforskning. Utan att göra anspråk på någon heltäck
ande genomgång vill jag kort presentera ett urval av den forskning 
som inspirerat mig.

Inom det övergripande fältet genusforskning relaterar jag i första 
hand till den gren där kön studeras som diskursivt konstruerade och 
upprätthållna kategorier. En etnologisk genusforskare och feminis- 
tisk pionjär som jag anser bör nämnas är Lissie Åström (1986,1990). 
En av de första etnologiska genusforskare som använde poststruktura- 
listiska utgångspunkter var Britta Lundgren (1990, 1996, 1997). Hen
nes studier av postverket som ett genussystem ser jag som en viktig 
inspirationskälla för mina studier av åkerinäringen. Lena Martinsson 
(1997) är en annan etnolog som tidigt tog till sig och spred kunskap 
om det konstruktivistiska perspektivet. Martinsson har studerat sy
nen på kön, sexualitet och jämställdhet och har även använt samma 
teoretiska utgångspunkter i sina studier av samhällets norm  om jäm
ställdhet och mångfald i Sverige (se Martinsson 2000, 2001).

Mansforskningen som också befinner sig under ”genusparaplyt” är 
emellertid, som sagt, det perspektiv jag hämtat mest inspiration från. 
Lars Jalmerts (1993) artikel ”Likgiltighet största hindret för mans
forskningen”, var den text som först gjorde mig uppmärksam på att 
detta forskningsperspektiv överhuvudtaget fanns och att det var möj
ligt att studera män som könsvarelser. Margot Bengtssons och Jonas 
Frykmans text (1987) ”Om maskulinitet. Mannen som forsknings
objekt” (som skrevs på uppdrag av regeringen) är en annan text som 
tidigt väckte mitt intresse för ämnet. Mans forsknings fältet är, även 
om framförallt Jalmert men även Bengtsson/Frykman var tidigt ute, 
på många sätt fortfarande under uppbyggnad. Än så länge har ett fåtal
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avhandlingar producerats inom fältet (se t.ex. E Johansson 1994, Nils
son 1999, Ljunggren 1999, Hagström 1999, Kuosmanen 2001 och 
Fundberg 2003). Detta betyder emellertid inte att forskningen skulle 
vara dåligt utvecklad. Tvärt om, utifrån vad som presenterats på konfe
renser och liknande kommer en rad avhandlingar att läggas fram inom 
en snar framtid. E tt flertal etablerade och drivande mansforskare är 
verksamma i Västsverige. Där finns Thomas Johansson, Claes Eken
stam, Arne Nilsson (1998) och Jari Kuosmanen, vilka varit initiativta
gare till och redaktörer för antologierna Rädd attfalla (Ekenstam m.fl. 
1998) och Sprickor i fasaden (Ekenstam, Johansson, Kuosmanen 2001) 
där aktuell svensk mansforskning presenteras.

Inom fältet mansforskning finns några forskare som jag i högre grad 
än andra hämtat inspiration från. Först och främst vill jag nämna Ulf 
Mellström (1996, 1999, 2001a och 2001b) som skrivit om olika 
manlighetsideal inom teknikens värld, framförallt om mäns relation 
till maskiner. Mellström fokuserar förutom kön även klass samt etnicitet 
och har dessutom studerat olika maktförhållanden mellan män inom 
tekniska yrken i Malaysia och Sverige.

Ella Johansson (1994) är en annan viktig inspiratör. Hon har i sin 
studie av skogsarbetare analyserat manlighet som både en process ge
nom begreppen ynglinga- samt karlmaskulinitet och som något kontext- 
bundet genom att skilja på den maskulinitet som iscensätts i skogen på 
vintern och den mer ”mogna” variant som levs under resten av året 
tillsammans med familjen.

Marie Nordberg (1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001) vill jag också 
nämna eftersom hennes studier om män i kvinnodominerade yrken på 
många sätt utgör ett komplement och en viktig motpol till min forsk-

25rnng.
I Jonas Frykmans efterföljd finns ett antal etnologer som ägnat sig åt 

forskning om män med fokus på kön. Här kan nämnas Lissie Åström 
(1990), Mats Lindqvists (1996) och Annette Rosengren (1991).26 Ro
sengren (2000) har även skrivit om bilars betydelse för mäns identi
tet.

Som påpekats av Britta Lundgren (1993) har forskning om kultur (i 
allmänhet och yrkeskultur i synnerhet) ofta kunnat beslås med köns-
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blindhet. En lång rad studier av manligt dominerade yrken har till 
exempel genomförts utan att detta uttalat diskuterats i termer av kön 
(jfr A Björklund 1984, Skarin Frykman 1987, Bergman 1990 och Lind
qvist 1994). Där det passar i avhandlingen försöker jag i viss mån göra 
omläsningar av denna forskning genom att dra paralleller till mitt eget 
material för att på det sättet synliggöra studiernas inneboende köns
aspekter.

Inom etnologiämnet finns en lång tradition att studera arbetslivets 
sociala dimensioner samt relationen mellan arbete och fritid (jfr Ehn 
1981, Arvastson 1987, Kaijser 1999, Carlström 1999 och Wollinger
2000). Yrket som en aspekt av identitet är ett annat perspektiv på ar
betsliv som intresserat etnologer (jfr Daun 1981, Conradsson 1988 och 
Lundin 1992). Studier av arbetslivsrelaterad kunskap är också ett vik
tigt tema inom den yrkeskulturforskning jag inspirerats av (jfr Garsten 
1994, Fägerborg 1996 och Edelman 1997).

Från USA kommer tre böcker om lastbilsföraryrket som liknar min 
egen i metod- och perspektivhänseende. Dessa är först och främst Mi
chael A Agars (1985) studie av egenföretagare inom den amerikanska 
transportbranschen. Min avhandling uppvisar en rad paralleller med 
hans arbete, bland annat ifråga om förarnas förhållande till frihet. Agar 
har, med hjälp av deltagande observationer bland förare, studerat det 
regelverk åkeriägarna har att rätta sig efter (se även Ouellets 1994, 
Rothes 1991).

Risto Kellokumpo (1995,1997,2002) har, på uppdrag av Transport
arbetareförbundet, skrivit om det svenska lastbilsföraryrkets äldsta his
toria, huvudsakligen om övergångsperioden då hästar byttes mot last
bilar. Eric Björklund (1981,1984,1991,1997) har i ett antal historiska 
studier uppmärksammat svenska lastbilsförares ganska okända insatser 
under andra världskriget.30 När det gäller forskning om transporter har 
sådan annars huvudsakligen presenterats i form av kvantitativa studier 
med perspektiv på hälsa och ergonomi.

Avslutningsvis vill jag kort presentera trafikforskningsgruppen MACS 
(Man the Automobile Culture and Society). På dåvarande Centrum 
för tvärvetenskapliga studier vid Göteborgs universitet startades vid 
slutet av 1980-talet en forskargrupp som arbetade under namnet
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AUTUMN (The Automobile in the Human and Natural Environment). 
Initiativtagare var Emin Tengström och syftet med gruppen var att 
studera fenomenet bilen ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ur denna 
grupp bildades sedermera MACS som jag ingått i och arbetat tillsam
mans med från och med hösten 1997. Den sammanhållande kraften i 
gruppen är Olle Hagman (2000) vars forskning handlat om bilen som 
symbol för det moderna och det många gånger paradoxala förhållan
det mellan bilen och naturen. I gruppen finns också två etnologer. 
Håkan Andréasson (2000) har studerat människors vardagliga resande 
utifrån ett kulturellt perspektiv och Annika Sjöberg (1996, 2000) fors
kar om resvanor bland ungdomar.

En vägkarta

Kapitel två är i första hand en (yrkes)kulturanalys av åkerinäringen. 
Framförallt är det aspekter av klass och kön som diskuteras liksom 
tendenser till social homogenitet. Syftet med kapitlet är att beskriva 
och analysera kontexten där den manlighet som utgör avhandlingens 
huvudintresse konstruerats och gjorts till norm. Framställningen kret
sar kring några utvalda teman: vägen som rum, lastbilen som identifi- 
kationsobjekt, frihet, definitioner av yrkesskicklighet samt talet om vilka 
egenskaper och erfarenheter som ”krävs” för att lyckas i branschen. 
För att vidga perspektivet något diskuteras avslutningsvis lastbilsförarnas 
förhållande till och funktioner i dagens samhälle.

I kapitel tre analyseras åkerinäringen mer explicit med fokus på ge
nus. Den analytiska blicken riktas mot olika föreställningar om män 
och manligheter som finns knutna till lastbilsförare, men även mot 
lastbilen som symbol, såväl inom som utanför åkerinäringen. Först pre
senteras olika populärkulturella skildringar av lastbilsförare och vilka 
konstruktioner av maskulinitet som förmedlas genom dessa. Resulta
tet jämförs sedan med en analys av de maskuliniteter som kom till 
uttryck i informanternas berättelser och under den medföljande ob
servationen. Syftet med kapitlet är att kritiskt granska den manliga 
normen inom åkerinäringen samt att ”bråka” med de maskuliniteter
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som förknippas med lastbilar -  dels genom att fokusera på dess konse
kvenser, dels genom att uppmärksamma sådana uttryck för ambiva
lens/vanmakt som går att hänföra till iscensättningar av just sådana 
manligheter.

I det avslutande kapidet sammanfattas avhandlingen inom ramen 
för en reflexiv diskussion där inslag av kontinuitet inom åkerinäringen 
ställs mot tendenser till förändring. Utifrån resultaten i kapitel två och 
tre diskuteras på detta sätt olika förutsättningar för jämställdhetsar- 
bete inom åkerinäringen. Avhandlingen avslutas med att Sture följs 
tillbaka till Sverige, men före det resoneras kort kring hur fortsatt forsk
ning om åkerinäringen skulle kunna se ut.
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Kapitel två

Yrkeskultur

Klockan 20.45 på tisdagskvällen anländer vi till färjeläget i Trelle
borg. Sture har gott om tid. Utanför hamnområdet tankar han 

diesel på en automatstation och kör sedan långsamt mot hamnen där 
ett stort antal lastbilar står uppställda i oordnade led på grusplanen 
framför färjan. Området är under ombyggnad och därför saknas rik
tiga markeringar och filer på marken. Jag förstår inte hur vi ska få plats 
på färjan, med tanke på kaoset av bilar och frågar om vi verkligen 
kommer med. Men Sture säger sig vara bokad och verkar inte orolig.

När vi parkerat hämtar han några öl från kylskåpet på hyttens ytter
sida. Knappt hinner han räcka en till mig förrän det knackar på dörren. 
D et är två kollegor från åkeriet som vill snacka bort väntetiden. Sture 
hämtar mer öl och vi tränger ihop oss i hytten. Jag hoppar upp i sängen.

Förarkollegorna talar en stund om vart de ska åka och på vilka fir
mor godset ska lossas. Sedan glider diskussionen över till att handla 
om en gemensam bekant som nyligen drabbats av sockersjuka. ”Han 
höll på att dö efter en insulinchock”, säger en av förarna, som också 
berättar att kollegan hade svårt att acceptera sin sjukdom och därför 
fortsatte leva som förut, utan att ta någon medicin, tills kroppen sa 
ifrån. ”Han drack ju en hel del också”, säger Sture.

Chaufförerna talar därefter om fördelarna och nackdelarna med de 
två konkurrerande färjerederierna som trafikerar linjerna mellan Trel
leborg och Tyskland. Personalen skiljer sig mellan båtarna hävdar Sture 
och berättar att han sedan några år bojkottar det ena rederiet eftersom 
han blivit illa bemött där en gång. Han raljerar en stund över de så
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kallade ”östbyggen” som vi ska åka med. ”Det är bara gamla, omo
derna, bristfälligt upprustade och ommålade båtar”, säger Sture. Fö
rarna i hytten talar sedan irriterat om underbetalda udändska chauffö
rer som kör i Sverige. ”Företagare som anställer sådana tvingar heder
liga åkerier att sänka fraktpriserna”, säger en av dem och de övriga 
håller med. Sture berättar om några polacker som körde med mycket 
låg ersättning för ett åkeri i Halland: ”Åt detta gör facket inget”, säger 
han upprörd och de andra instämmer. Sedan talar förarna en stund om 
”Alpturkar” och ”Kustturkar”. Förare från Österrike och Holland be
nämndes ofta under fältarbetet med dessa ord. ”Dom kan inte parkera 
ordentligt”, säger Sture och pekar på några bilar längre bort.

Kollegorna i lastbilen granskar därefter en karta över södra Europa. 
Sture talar återigen om hur missnöjd han är med den av speditören 
föreslagna lossningsordningen. Han är fortfarande fast besluten att ändra 
på den och olika alternativ diskuteras fram och tillbaka med kollegor
na en stund. Alla tre har dock sin syn på saken och inget beslut fattas.

22.15 börjar lastbilarna på kajen röra sig. Kollegorna i hytten skyn
dar genast iväg till sina bilar. ”Nu är det rena kriget som gäller”, säger 
Sture. Samtidigt försöker han tränga sig fram i myllret. Sakta, sakta 
närmar vi oss färjan. Efter ett tag har en någorlunda välordnad kö 
formerat sig längs kajen. Klockan 22.45 parkerar Sture på bildäck. D et 
är trångt och knöligt att ta sig ur lastbilen eftersom färjepersonalen har 
dirigerat lastbilarna på effektivast möjliga sätt. Senare får vi av 
receptionis ten några trappor upp en hytt och två matbiljetter, vilket är 
vad som ingår i det pris åkeriet betalar för en lastbil. Sture säger att 
han aldrig äter frukost och ger mig en av biljetterna, som också kan 
användas till kvällsmaten. Innan vi äter går vi till hytten och lämnar 
toalettsaker och ytterkläder. Under promenaden genom korridorerna 
syns det att färjan är gammal och sliten. Jag lägger märke till att 
hyttdörrarna har djupa märken i ansiktshöjd och undrar varför. Färjan 
tar enbart lastbilar och det sätter sin prägel på atmosfären. Här färdas 
människor av yrkesskäl och överallt syns bara män i arbets- eller fri- 
tidskläder. Kvinnorna på båten arbetar i traditionella serviceyrken som 
receptionister eller servitriser.

I matsalen sitter det uteslutande män i varierande åldrar och natio
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naliteter -  smutsiga, rena, smala, tjocka, unga och gamla. Vi sätter oss 
bredvid Stures kollegor från åkeriet. Förarna vid vårt bord är i ungefär 
samma ålder. Någonstans mellan 40 och 50 år. D et är tydligt att fö
rarna företrädesvis grupperar sig efter ålder och nationalitet. En dig
nande buffé står uppdukad — fylld med olika korvar, uppskuret kött, 
gratänger, feta såser och berg av pommes frites. Nästan inga grönsaker. 
Sture och de andra talar skämtsamt om sin vikt och att de borde hålla 
igen, men kommer ändå tillbaka från buffén med fullastade tallrikar. 
Till maten serveras starköl. Två burkar ingår på varje biljett. Vid vissa 
bord i restaurangen dricks det betydligt mer alkohol märker jag när jag 
ser mig omkring. Några yngre chaufförer i andra änden av restaurangen 
är ganska berusade och utmärker sig tydligt genom sorlet av röster. 
Bara en av förarna vid vårt bord sparar sina öl och dricker vatten till 
maten.

Under måltiden berättar förarna olika anekdoter från livet på vä
garna. Till exempel olika ”drömturer” de gjort, fina platser man be
sökt, men framförallt handlar det om gamla tider då ”allt” var bättre. 
En av förarna vid bordet talar om två bröder som tillsammans äger ett 
åkeri och Sture får nu uppenbarligen för första gången reda på att en 
av åkarbröderna, enligt kollegan, är transvestit. Han häpnar över vad 
han får höra. Hur åkaren gömmer kvinnokläder i sitt skåp. Sture blir 
upprörd, tvivlar och frågar gång på gång om det verkligen är sant. 
Förarna talar en lång stund med blandade känslor av fascination och 
avsky om de två bröderna. Sture skakar upprepade gånger förbryllad 
på huvudet. Samtalet fortsätter i samma stil en bra stund. Kvinnor 
omtalas ofta som ”skräcködlor”, eller andra nedsättande epitet.

N är Sture byter samtalsämne till den hotande utflaggningen på 
förarnas åkeri ändras tonen i diskussionen. Han vill att kollegorna ge
mensamt och snarast ska skriva en insändare för att protestera. Fö
rarna enas om att samlas under kommande veckoslut för att utarbeta 
något. Därefter bryter sällskapet upp från bordet.

När vi lämnar restaurangen för att gå till hytten kommer Sture på att 
han glömt ta med en extra kopp i bilen till mig. Han resonerar högt 
med sig själv en stund om han vågar stjäla en kopp från färjan eller 
inte. Sedan ber han kompisen ta en istället. Denne häller då upp en
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kopp choklad till sig och tar med mot hytten, men just när vi ska gå ut 
ur restaurangen stoppar kompisen en kvinna ur serveringspersonalen. 
Han säger högt och tydligt till henne att Sture tänkte stjäla en kopp 
från matsalen. Sture blir fullkomligt ställd och generad. Han vet inte 
riktigt hur han ska hantera situationen och kommer helt av sig. Tafatt 
och med blossande kinder ursäktar han sig. Kollegorna skrattar hög
ljutt åt honom under promenaden mot hytterna. Vid vår dörr säger 
Stures kompis till honom att han ska få koppen i morgon. Sture berät
tar att de två är bästa polare och att de alltid skojar hänsynslöst med 
varandra. Båda tycker det är lika roligt och vet precis var gränsen går, 
säger han. När vi lägger oss är klockan 00.15.

05.00 är det väckning. Färjepersonalen går runt och bankar på hytt
dörrarna med en hammare eller något liknande (märkena på dörrarna 
fick sin förklaring). Sture har svårt att vakna. En timme återstår innan 
båten lägger till i Tyskland. När vi duschat och klätt på oss går vi upp 
till matsalen och dricker en kopp kaffe. Sture talar en stund med en 
tysk kollega. Klockan 06.00 går vi ner till lastbilen och Sture skrattar 
gott när han märker att överenskommelsen fungerat. Den utlovade 
koppen hänger på vindrutetorkaren. När vi kör av färjan regnar det.

Innan vi beger oss ut på Autobahn måste några tullhandlingar stämp
las. D et pulverkaffe som Sture fraktar två pallar av måste nämligen 
deklareras innan det får föras in i Tyskland. Pappersexercisen tar lite 
tid. När Sture efter tjugo minuter kommer tillbaka till lastbilen har 
han en kopp varm nyponsoppa med till mig. Vi har lång väg att köra 
och han berättar att det gäller att utnyttja körtidsreglerna så effektivt 
som möjligt. Han tänker därför köra i fyra och en halv timme utan 
stopp.

”D et är ganska ensamt att köra lastbil”, säger Sture. Om det är av 
läggning eller uppdämt samtalsbehov är svårt att uttala sig om, men 
jag behöver sällan ställa några specifika frågor för att få honom att 
prata. Han talar snarare på eget initiativ och oavbrutet genom hela 
resan om sitt yrke och sina kollegor. ”Unga förare kör i en drömvärld”, 
säger han. ”Dom  tycker det är fräckt att åka till Spanien, men bryr sig 
inte om vilken lön dom får. Dom pressar sig och uppför sig som cowboys 
på vägen. Många skryter om att dom varit överallt, men har inget att
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komma med när det gäller. Det är osolidariskt och farligt på sikt att 
gruppen gör som den gör”, hävdar Sture. ”Sammanhållningen på vä
gen mellan förarna är överlag sämre idag”, tycker han: ”även om det på 
många sätt har blivit lättare att köra i Europa efter att Sverige gått med 
i EU. Men mycket av det sociala livet och kontakterna som knöts under 
väntetiderna vid tullar och annat har upphört”. ”D et kan ibland gå 
veckor utan att man träffar en svensk”, säger Sture med sorg i rösten.

Milen rullar på. När det ljusnar upphör regnet även om det fortfa
rande är mulet. Trafiken är tät på Autobahn. Vi kör genom det som 
tidigare var Östtyskland. Vi passerar några större vägbyggen och bro
projekt. Arbetet med att höja vägarnas standard har emellertid inte 
nått just denna sträcka. Det dunkar och hoppar betänkligt i hytten. I 
lastbilshytten finns en kommunikationsradio som Sture utnyttjar ibland. 
Men oftast lyssnar han bara på andra förare, säger han. Under en kort 
stund avlyssnar vi också ett samtal mellan några svenska förare från ett 
annat åkeri som kör bakom oss.

Sture fortsätter att berätta historier. Nu handlar det om tiden innan 
de nya körtidsreglerna infördes. Han berättar lyriskt om den sociala 
samvaron på vägen och hur förarna träffades regelbundet vid gräns
kontrollernas tullköer. Förr, säger han, gick det att anpassa körningar
na mer efter sina egna behov genom att ta igen raster och annat senare. 
Men å andra sidan kunde han på den tiden utsättas för större press från 
åkaren. Förarna kunde tvingas vara vid färjor och annat vid tider åka
ren bestämde. Sture vill att föraryrket ska vara ett hederligt arbete, 
möjligt att försörja en familj på. Men så är det inte idag, säger han.

Sedan berättar Sture en episod om en åkare som var lite gammalmo
dig och ointresserad av att hänga med i utvecklingen av lastbilar och 
släp. En gång lurade Sture och en lastbilsförsäljare honom att köpa en 
modern trailer som han egentligen inte ansåg sig behöva. Försäljaren 
och Sture gjorde därför upp affären bakom hans rygg. Åkaren blev 
först sur. Men efter ett tag, när det visade sig att lastbilen kunde trans
portera mer last än åkaren varit van vid blev Sture istället hyllad för 
tilltaget.

Han berättar att han regelmässigt håller yrkesknepen för sig själv. 
Tidsbesparande vägval och andra innovationer delger han bara väl ut
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valda vänner. Vid ett tillfälle, berättar Sture, lärde han sig använda 
trailerbromsen för att trixa sig in på en firma med en mycket smal och 
problematisk infart. Den hemligheten berättade han inte för någon. 
En annan gång gjorde Sture och två kollegor egna omlastningar av 
gods i Norrland. Förarna samarbetade och tjänade in tid och körsträckor 
åt sig själva, men även pengar åt åkeriet. Detta hölls hemligt, även för 
åkaren. Men allt avslöjades när en ny chaufför började köra samma 
rutt. Han lyckades inte på långa vägar nå upp till Stures och kollegornas 
kapacitet. Först när alla undrade hur det kunde skilja så mycket i tid 
berättade gänget hur de lagt upp arbetet. Sture berättar också hur han 
en gång chansade och körde en genväg, som enligt kartan egentligen 
inte gick att köra, men ändå visade sig fungera. Därigenom förkortades 
sträckan med flera mil.

När klockan blir 11.20 stannar vi på en parkering och äter lunch 
bestående av bröd och pålägg från dragbilens kylskåpsförråd.

*

I detta kapitel anläggs ett yrkeskulturellt perspektiv på åkerinäringen. 
Här analyseras sådant som kan sägas vara uttryck för gemensamma 
föreställningar, vanliga handlingsstrategier och kollektiva tankemöns
ter inom åkerinäringen.

Kapitlet är uppdelat på fyra kulturella aspekter: Med utgångspunkt i 
några centrala teman från intervjuerna placeras yrkeskulturen inled
ningsvis in på den sociokulturella kartan. Därefter analyseras lastbils- 
förares frihetsbegrepp som en nyckelsymbol för åkerinäringen. Sedan 
diskuteras lastbilens symboliska roller och avslutningsvis uppmärksam
mas vägen som rum och dess manliga könskodning. Nyckelord i analy
sen är ansvar och pålitlighet.

- 4 2 -



Åkerinäringen, med perspektiv på klass

Under denna rubrik undersöks kulturella betydelser av och uttryck för 
klass. Begreppet yrkesskicklighet granskas och frågan om vilka egen
skaper som premieras inom näringens informella hierarki diskuteras. 
Vidare uppmärksammas förhållandet mellan sammanhållning och illo
jalitet inom åkerinäringen.

Yrkeskulturella klassmarkörer
Utmärkande för åkerinäringen är att det var svårt att finna några egent
liga sociala skillnader mellan anställda förare, deras arbetsgivare och 
egenföretagarna. Synen på samhället och det egna yrket var i princip 
den samma oavsett vem jag intervjuade.

Lastbilsföraryrket har till exempel varit en barndomsdröm för fler
talet av informanterna som berättade hur de stod förväntansfulla vid 
vägrenen och vädjade om lift med mjölkbilen, plogbilen eller någon 
grusbil.

D en vanligaste ursprungsmiljön som både förare och åkeriägare be
rättade om var något jag vill benämna som en rural arbetarkontext. 
Flera av de lite äldre chaufförerna har enligt egen utsago blivit introdu
cerade i yrket på ett ganska handfast och praktiskt betonat sätt genom 
släktingar som körde lastbil. Många berättade också att de tidigt fick 
hjälpa till i familjens jordbruk, arbeta som lärlingar på den lokala verk
staden, eller åka med som ”matsäck” (lasthjälp) på mjölkbilen. Yngre 
förare talade visserligen framförallt om slumpen som orsaken till att 
de hamnat i yrket, men det fanns även bland dessa tydliga sociala kopp
lingar genom grannar, kompisar eller någon släkting som varit chauf
för.

En annan sak som tydligt präglar åkerinäringen är den stora andelen 
förare som (strax före sekelskiftet 2000) befinner sig i åldersintervallet 
fyrtio till sextio år. Den obligatoriska skolgången i Sverige på 1950- 
och 1960-talen, då denna förarkategori växte upp, var avsevärt kortare 
än idag, men graden av teoretisk utbildning inom åkerinäringen var 
dessutom (åtminstone 1979 enligt Yrkeschaujfórernas levnads- och arbets
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villkor 1979:16) i jämförelse med riksgenomsnittet, lägre. Chaufförerna 
jag intervjuade uppvisade också en negativ inställning till teoretisk kun
skap och skrivbordsarbete: ”Jag blir ju inte en duktig chaufför därför 
att jag har bra betyg. Det får finnas i en att man ska bli chaufför”. Sture 
och andra förare var dessutom irriterade på speditörer och godskoordi- 
natörer som ”inte varit ute i verkligheten”:

Det är ju väldigt ofta så att speditörerna är oerfarna. Dom vi kör för till 
Portugal, dom har en ung flicka där som inte ens har personbilskort. Hon 
har ingen som helst erfarenhet av hur Spanien och Portugal fungerar. Hon 
pratar inga språk, eller ja, tyska pratar hon. Hennes kommunikation med 
kunderna utförs med fax på engelska och det avlar en massa svårigheter. 
Hon sitter och gör upp körningarna på ett papper, ett A-fyra då va. Det här 
har jag lagt upp bra, tycker hon och sätter det i en pärm. Sedan skickar hon 
sina faxar upp och ner och dit och fram, sedan tycker hon att nu så har jag 
grej at detta. Sedan stämmer inte ett jota av det hon har räknat ut. Då blir 
du inte fri för då ska du försöka leva upp till hennes löften gentemot 
kunden och då går det inte så bra. För du har ingen, det finns ingen chans 
att ändra på speditörens göranden och låtanden. För lovar speditören kun
den att du ska vara på plats och det är orimligt, så kan inte du säga det till 
kunden. Det går inte, för kunden hävdar ju att det har speditören sagt... 
och så ljuger dom så fruktansvärt. Det är alltid chaufförerna som får det. 
Det är ju du som träffar kunden, som får det i ansiktet. Och så ska man 
försöka vara trevlig samtidigt som man får en rejäl utskällning för något 
som man inte kan rå över själv.

Åsikter och berättelser som premierar en pragmatisk, handfast och 
erfarenhetsbaserad kunskap uttrycktes ofta under fältarbetet. Yrkesvar- 
dagen för en lastbilschaufför avkräver honom eller henne i första hand 
praktiskt betonade kunskaper för att arbetet ska flyta smidigt och upp
gifterna lösas, och det har naturligtvis betydelse för chaufförernas upp- 
värdering av egenskaper som styrka, handlag med maskiner och själv
ständighet (jfr Mellström 1995:128 & 1999, Rosengren 1991:183 & 2000, 
Eldh 1996:85). Sammantaget använder jag ovanstående iakttagelser som 
motiv för att placera lastbils förarnas yrkeskultur i en arbetarklass
position i förhållande till samhället i stort.
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En sluten gemenskap med inre spänningar
En viktig aspekt som ytterligare underbygger min sociokulturella ka
rakterisering av åkerinäringen är lastbils förarnas och åkeriägarnas mer 
eller mindre uttalade känslor av att inte åtnjuta samhällets respekt och 
uppskattning:

Jag menar i Sverige är vi inte riktigt uppskattade som yrkeskår, det är du i 
andra länder. I Danmark ser man faktiskt upp till en chaufför. Du är något 
i Danmark när du är lastbilschaufför. I Sverige är du bara något som katten 
har släpat in. Vi förstör och vi osar ner. Ja vi gör aldrig någonting som är 
bra va. Tills de kommer på det att de aldrig hade fått en enda vara om det 
inte varit för oss. Det har dom aldrig tänkt på att det är vi som sköter om 
att de får något att äta. Vilken sorts chaufför du än är. Jag tror inte det finns 
någonting som inte har körts med en lastbilschaufför. Alla är vana vid att 
gå till affären och där står allt, hur det kom dit är det ingen som funderar 
på. Men när vi är på vägen, då ska vi hålla oss på vägrenen och det är allt 
möjligt va. Vi är det sämsta som finns ute på vägarna. Vi kör för fort och vi 
kör för sakta och vi kör mitt i vägen och allt möjligt. Ingen tar reda på 
varför vi gör på det sättet. Det finns ju många orsaker.

Svenska Åkeriförbundet har även försökt värva medlemmar med hän
visning till sådana föreställningar. En broschyr som använts har föl
jande rubrik: ”Bilar ska inte synas, inte höras. Butikerna ska ha varor. 
Sopor ska bort”. En annan inleds så här: ”Känner du igen kraven? 
Bilar ska helst inte finnas, ändå ska allt fungera. Man begär att vårt 
jobb ska göras utan att vi syns”. Sådana åsikter väljer jag att betrakta 
som allmänna uttryck för ett slags självpåtagen underdogposition. Föl
jande citat från en erfaren förare är ett annat utryck för just en sådan 
kollektiv brist på självförtroende:

När jag var nästan längst fram och färdig så tappar hon [truckföraren] sin 
rulle som kommer rullande mot mig, och när hon ska fånga den så kläm
mer hon mig med trucken. Och jag skrek. Det gjorde så helvetes ont. Jag 
fick ju klämskador, men klarade mig. Men så... skyddsombudet där, skydds- 
ingenjören på plats ... Vi sa det: Vi måste ha en kaj ... Det blev ett djävla 
liv om det där: Vi måste ha en kaj. Nä, då får vi köpa nya truckar och det är
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billigare att lösa ut trasiga chaufförer. Dom ser hela tiden: Chaufförer och 
bilar det är billigt. Det är billigt som fan va. Det kostar inget. Nä ... Det är 
bättre då, än att köpa en ny truck ... Det är bättre att betala chauffören så 
är det bra sedan. Vi har ju försäkringar. Men vi som kör gods från utlandet 
vi har alltså inte någon försäkring på flaket. Är vi på flaket och hanterar 
godset och det händer något finns det inte någon försäkring som täcker 
det. Vi har försökt, det går inte att lösa. Det går att lösa en försäkring men 
det är till orimliga kostnader.

När en grupp av människor uppfattar att deras insatser inte är önsk
värda är det inte konstigt om individerna väljer att mentalt orientera 
sig mot den egna gruppen och bevaka gränserna mot omvärlden.

Lastbilsförarnas relativt slutna gemenskap beror naturligtvis även 
på andra orsaker, till exempel det faktum att många förare arbetar på 
udda tider. Lastbilar har dessutom egna parkeringsplatser och chauffö
rer sitter vanligtvis vid reserverade bord på vägfik och färjor. D et fak
tum att lastbilar tar plats på vägen och ibland utgör hinder för övrig 
trafik är en aspekt som också har betydelse. Idag har lastbilarna visser
ligen starkare motorer och i långa uppförsbackar stoppas trafikflödet 
inte upp som för bara ett tiotal år sedan, men vid vissa tidpunkter och 
perioder kan de ändå upplevas som hindrande. Privatbilister möter 
dessutom förarna som skuggor bakom lastbilens fönster en bra bit 
ovanför den övriga trafiken.

Med tanke på dessa förutsättningar torde det inte vara förvånande 
att det uppstått ett slags folklore bestående av generaliserande och 
fördomsfulla omdömen kring gruppen lastbils förare i samhället (vil
ket är ett viktigt tema i kap. 3) eller att lastbilschaufförer håller sig med 
generaliserande föreställningar om privatbilister:

Svensson i husvagn menar du? Ja den är jag djävligt rädd för! Det har blivit 
bättre, men annars så blir man rädd ... För dom kan inte ta vara på bilen. 
Vissa klarar det väl, men vissa skulle inte få lov att ha husvagn och vissa 
bilar skulle heller inte få dra husvagn.

Paradoxalt nog med tanke på att de sociala gränserna mot resten av 
samhället var så noga bevakade fann jag inom lastbilsförargemenska-
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pen ett utbrett drag av hård, många gånger illojal, konkurrens mellan 
gruppens medlemmar. Risto Kellokumpo (1997) har förklarat denna 
kulturella ”egenhet” med åkerinäringens starka historiska koppling till 
landsbygden:

Det var klart att åkaren blev en man med bondementalitet. Han var begå
vad med en särskilt stark individualistisk inställning och starkt behov av 
oberoende av andra. Att vara sin egen och rå över sig själv var hans frihet. 
Den här frihetskänslan sträckte sig ända fram till självexploatering, till en 
hänsynslöshet mot sin egen kropp och oanständighet mot rimliga arbetsti
der. Ofta har den lett till ekonomisk katastrof. Han är en självägande 
arbetare, varken kapitalist eller arbetare utan står socialt mellan dessa. Han 
lever och verkar bland vanligt folk och i själva verket kan man inte urskilja 
honom bland åkardrängar. Enmansåkaren har dominerat kraftigt bland åka
rna ända fram i våra dagar (1997:15).

Under intervjuerna talade några informanter om drömmen att äga en 
lastbil. Anmärkningsvärt nog gjordes detta även om flertalet, både fö
rare och åkeriägare, förknippade ägandet med osäkerhet och dåliga 
inkomster på grund av den utbredda illojaliteten:

Hittar jag en specialinriktad körning. Helst kontraktsbunden körning. Då 
kan jag tänka mig att köpa eget. Men aldrig en dragbil. Inte i den här 
branschen, inte efter vad jag har sett, med solidaritet emellan gubbsen. 
Det hade jag aldrig gjort. Det finns inte en chans.

Liknande berättelser om illojalitet mellan kollegor fick jag ofta ta del 
av. En egenåkares ord får sammanfatta andemeningen i en vanlig fö
reställning om den egna gruppen: ”Jag är ju egenföretagare och jag är 
bara ute efter att klara mitt eget skinn”.

Några av egenåkarna beskrev sig till och med som tokiga eftersom 
man drev företag inom åkeribranschen. En informant som trots detta 
kämpade för att kunna fortsätta som självägande förare gav mig löfte 
om att jag skulle få åka med honom, men veckan före resan tog han 
tillbaka inbjudan efter att problem med speditören uppstått. Han häv
dade att denne ställde omöjliga krav genom att vid upprepade tillfällen
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”tvinga” honom köra olagligt för att få transportuppdrag. Han såg sig 
därför tvungen att sluta köra för den spedi tören. Följaktligen förlorade 
han sina uppdrag. Speditören kunde göra detta, menade informanten, 
därför att det fanns så många andra lastbils företagare som ställde upp 
på villkoren.

Med hänvisning till den välkända och utbredda konkurrensen och 
illojaliteten inom åkerinäringen ansåg en av infor man terna att egen
åkaren som fenomen skulle komma att försvinna inom en snar framtid:

Jag har sagt varje år sedan jag började i den här branschen att det kan inte 
bli sämre än så här, men det blir det alltså. Men jag har aldrig hört att folk 
gnäller som dom gör nu. Dom gnäller bara mer nu och åkarna gnäller bara 
mer och mer och det blir tuffare och tuffare. Jag förstår inte, för åkarna har 
sagt i alla år att, nu klarar vi inte en höjning till, men ändå så köper dom 
nya bilar och dom investerar.

Uppfattningen och sättet att tänka genomsyrar hela åkerinäringen och 
är inte enbart giltigt för relationen mellan åkeriägare. En anställd fö
rare berättade till exempel följande:

Det finns alltså gods som dom andra inte får på, på den flakmeterytan, till 
exempel på Volvo Olofström. Jag är den ende som får på gods som är 2, 55 
meter i bredd på en trailer som är 2,48 meter bred invändigt. Och jag talar 
inte om hur det går till, för det är ju en yrkeshemlighet som jag har ihop 
med truckföraren: Då har ju du den körningen, säger han. Jag berättar 
inget, dom andra får stå sitt kast. Det är sådant där som man går och klurar 
ut själv. Ja, man får en massa idéer, man sitter och tänker när man kör. Man 
har ju så mycket dötid. Ibland sitter jag och skissar på saker och ting. Jag 
sitter där med penna och papper. Vi har ett ställe där vi lastar papprullar. 
Och dom gnällde tidigare på att vi inte fick på tillräckligt på bilarna. Jag 
fick plats med dubbelt så mycket på min bil med hjälp av truckförarn där. 
Vi hade gott om tid en gång, det var inget bråttom den dagen så vi sa det: 
ska vi inte prova och göra si och så istället. Så höll vi på ett tag och vred 
och vände och till slut så fick vi på dubbelt så mycket. Och då fattade dom 
andra först inte hur, men det kom tyvärr ut blixtsnabbt. Sedan så har jag 
hittat på lite nya emballagetyper. När vi lastade bränsletankar som var 
vansinnigt konstruerade sa jag det: varför gör vi inte så istället och nu är
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det standard. Det är ju saker som man egentligen skulle kunna ta betalt 
för, men man får inte en spänn för det. Speditörerna gnuggar händerna 
och en annan blir lotdös. Men man kanske får lite fördelar ändå, en normal
chaufför hos vår speditör kör cirka tvåhundrafemtio mil per vecka och jag 
kör nästan trehundra mil, så jag har ju lite mer.

Anders Björklund (1984) beskriver i sin avhandling om hamnens arbe
tare hur en kollektiv kunskap växte fram kring vilka arbetstekniker och 
informella strategier som gynnade arbetstagarna: ”Att fuska på ett rik
tigt sätt, det är yrkeskunnighet. D et är faktiskt på det sättet även om 
ordet fuska låter illa. Man kan ju inte ett arbete förrns man kan fines
serna — då först kan man ett jobb egentligen” (1984:106). Björklunds 
diskussion om förhållandena i hamnen liknar min förståelse av åkeri
näringen. Skickliga ”rotemän” ansågs vara sådana som kunde räkna ut 
ackorden på det för arbetarna mest lönsamma sättet (1984:104). Inom 
hamnarbetarkollektivet användes teknikerna av arbetarna för att m ot
arbeta arbetsledningen. Inom åkerinäringen genomsyras emellertid hela 
yrkeskåren av ett liknande tänkande. Redan för snart hundra år sedan 
när körningarna utfördes med häst, karakteriserades åkerinäringen en
ligt Kellokumpo (1997:100) av en utbredd illojalitet som han menar i 
hög grad lever kvar.

Oavsett om den dåliga sammanhållningen förklaras med sociokul- 
turella termer eller om det handlar om sega strukturer har det inom 
åkerinäringen utkristalliserats ett paradoxalt mönster där individua
lism och illojalitet uppvärderas samtidigt som dess följder förbannas:

Börje Jönsson har säkert inte kommit dit utan att vara ful... Dom säger ju 
det att förr då körde han för ett ställe. Han och en kollega, det var när han 
drog igång. Då hade dom två ett visst antal bilar. Börje Jönsson talade med 
den andra och sade det att: Nu är det väl dags att vi höjer priserna här. På 
de här transporterna. Det tyckte väl den andre med, och så gick han ut 
med en höjning. Men det gjorde aldrig Börje Jönsson. Han var bara ute 
efter den körningen. Så tog han över hela den själv. Så a tt... men det är ju 
så ... spelet är ju så överallt antagligen, att dom är lite småfula.

Förmågan att överleva i ”spelet” kan sägas signalera personlig duglig

- 4 9 -



het, vilken belönas med status och prestige inom kollektivet. I termer 
av manlighet kan detta förhållande sammanfattas med orden: ”ensam 
är stark”.

Konsekvensen blir att både förarna och åkeriägarna tvingas in i ett 
slags ekorrhjul där alla parter arbetar hårdare för att höja ersättning
arna individuellt. Enskilda avtal kan visserligen gynna individen och 
det egna åkeriet kortsiktigt, men i förlängningen innebär det snarare 
att alla ständigt bjuder under varandra. Följden blir att allt fler utför 
allt mer arbete för allt mindre pengar. Kanske detta till viss del kan 
förklara varför både förare och åkeriägare frustrerat berättade att det 
kostar lika mycket att skicka gods med taxi som med lastbil.

Yrkesskicklighet och kulturell homogenitet
Tecken på kulturell homogenitet inom åkerinäringen är som visats ovan 
många, men tydligast märks det kanske i synen på vad som anses vara 
utmärkande för en duktig förare. En anställd chaufför berättade att:

Jag blir mer respekterad som yrkesman idag. De yngre har det mycket 
svårare. Jag känner en väldig yrkesstolthet som chaufför. Jag tycker det, att 
dels så har jag hållit på många år ... Man har många års erfarenhet. Man 
känner att man har både distans till yrket och en medvetenhet om mycket 
som händer. Man har hållit på så många år ... ja det är erfarenhet som 
kommer. Det är väldigt svårt att definiera, på något vis, vad som känne
tecknar en god chaufför. Jag känner folk som jag tycker väldigt mycket om 
... som är chaufförer, men som yrkesmän tycker jag dom är döskallar. Jag 
tycker att dom saknar medmänsklighet. Dom är så okänsliga som yrkesmän 
va. Dom skiter i om godset är bandat på flaket och dom har svårt att hjälpa 
till. Dom ser helt till sig själva och då respekterar jag inte dom. Jag menar, 
kan man bjussa lite på sig själv då respekterar man en sådan människa. Vi 
hade en kille som jag körde ihop med förut då. En djävla mysig kille privat 
... Men som yrkesman skulle jag skjuta skallen av honom, för han var en 
bilmarodör alltså. Jag körde hårt alltså, men han var brutal. Han brydde sig 
inte om att kolla någonting — Det får väl åkaren göra! Jag menar som jag ... 
Den bilen jag har, den behöver aldrig åkaren bry sig om. Den sköter jag 
helt och hållet. Jag smörjer själv. Jag byter olja själv och reparerar det jag

- 5 0 -



kan själv, jag har nyckel till verkstan. Det är ju många yrken i yrket om man 
säger så. Det är många moment. Jag menar när man körde utomlands ... 
Just det här kontakten med tullgubbarna: Du har ingen stämpel du kom
mer inte in här. Vad fan gör man då? Till slut så sitter man ju där och lurar 
... Man får väl göra en egen stämpel då som ser officiell ut. Så jag har gjort 
en stämpel utav en enkrona en gång. Och han kunde inte fatta hur jag hade 
löst det. Men han kunde heller inte göra något för det såg ju officiellt ut. 
Ja, lite djävlar anamma eller full i fan krävs det att man är. Det är bara så. 
Man får improvisera. Och som förr då. Man hade en djävla respekt för 
speditörer och dom man jobbade för. Idag säger dom till mig att: Det är 
ingen idé att säga något till dig för du gör ju som du vill i alla fall. Men 
dom vet också att dom kan skicka mig precis vart som helst och det blir 
aldrig några bekymmer. Dom har aldrig några bekymmer med mig och 
därför så får jag också lite mer arbete. Åkeriet tjänar pengar och jag moti
verar min anställning på ett bättre sätt. Många kunder vet ju ... Jag kommer 
så djävla bra överens med de flesta människor. Några säger ”skicka Kalle 
för då blir det inga bekymmer”.

En åkeriansvarig informant uttryckte sig så här:

Framför allt så måste killen vara intresserad av vad han håller på med. 
Vara nyfiken och sedan så får han vara en liten ordningsman också. Ta vara 
på sitt materiel, så att han inte bara ställer bilen och tror att det går att 
skriva en lapp och att någon annan kommer och reparerar bilen. För det är 
många grejer som man kan göra själv. Och sedan får du ha ett lokalsinne så 
att du kan se och finna din mark. Om du har svårt att hitta hem från färjan 
då skall du nog inte ge dig på det. Sedan framför allt att ha en liten 
disciplin på sig själv. Du arbetar ju i total frihet. Det är ju du själv som 
bestämmer takten. Du kan ju göra som du ... ja inte helt och hållet som du 
vill, men ... Du får ett lass på bilen och du skall till Paris ... i och för sig så 
kan man ju hålla på och styra det rätt så mycket, vissa grejer kan du ju 
bluffa med och sådant där. Men det gäller att föraren har sådan självdisci
plin att de vet att nu ska jag dit och jag ska hem igen. Det är ju en viss 
ackordsersättning också i lönebildningen. Förarna har en ganska låg timpeng 
och en låg milersättning och så ersättning för stoppen och allt det där och 
sedan kommer då, ovanpå det traktamente. Den som vill dra ut på det han 
kan ju djävlas på det viset men det gäller ju att få en så stor omlopps
hastighet på bilen, det är en disciplingrej för killen.
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Naturligtvis finns det konflikter mellan arbetsgivare och anställda. Åsik
terna kring sådana handfasta frågor som till exempel lönesättning och 
andra ekonomiska ersättningar var nog lika delade som inom andra 
yrken. Den sociala homogeniteten som jag vill peka på handlar mer om 
grundläggande värderingar och världssyn samt uppfattningen om vilka 
egenskaper som krävs för att utföra ett bra arbete. Föraren i citatet 
betonade en, genom egen erfarenhet, förvärvad praktisk kunskap och 
ord som pålitlighet, ansvar och självständighet användes genomgående 
av både anställda och arbetsgivare för att beskriva en bra förare. Detta 
lyftes också fram som utmärkande för yrkesskicklighet (jfr Edelman 
1997:141 ff).37

Lastbilsförarnas speciella kompetens kan bara läras genom egen prak
tisk erfarenhet, vilket tar lång tid i anspråk. Hur det kan gå till ska 
illustreras med följande episod.

Jag åkte med en relativt ung förare, Thomas. Han hade kört lite mer 
än ett år i Europa, företrädesvis till Spanien. Åkeriförmannen som 
förmedlade kontakten framhöll att Thomas var en duktig och skötsam 
förare som man var stolt över på åkeriet. Tydligen ansåg man det från 
företagets sida vara viktigt att för mig presentera en duktig förare, 
vilket passade mina syften utmärkt eftersom föraren därigenom kunde 
antas representera ett ideal inom åkerinäringen. Under resan blev han 
uppenbarligen utsatt för något jag uppfattade som ett duglighetstest 
av speditören. För första gången skulle gods lossas i Paris på vägen ner. 
Tidigare hade resorna körts nonstop till Spanien där all last lossades 
på ett eller ett par ställen. Uppenbarligen ansågs tiden mogen att öka 
svårighetsgraden något. Som instruktion hade Thomas bara två adres
ser, resten var upp till honom att lösa på egen hand. Han ville inte 
ringa hem för att fråga om råd. Uppdraget hade han föresatt sig att 
klara utan hjälp. Vid gränsen till Frankrike märktes tydligt att han var 
stressad och fokuserad på uppgiften. Han talade allt mindre med mig. 
Väl framme i Paris norra förorter, mitt i rusningstrafiken på en av 
stadens gigantiska ringleder, stannade Thomas lastbilen och gick ut 
och viftade med en karta. Till min förvåning fick han efter bara en liten 
stund en vägbeskrivning av en privatbilist och vi kunde fortsätta fär
den. Efter en stund tappade han emellertid bort sig och proceduren
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upprepades. Fyra gånger begav sig Thomas ut i trafiken för att skaffa 
hjälp. Efter cirka en timmes letande i tät trafik och oväder kom vi 
slutligen fram till rätt adress. Thomas var nu helt förändrad. Lättnaden 
och glädjen var påtaglig. Han hade klarat utmaningen utan hjälp hem
ifrån.

Att kunna hantera en kund/godsmottagare på rätt sätt och att äga 
en väl utvecklad förmåga till anpassning efter situationen var andra 
högt värderade egenskaper inom åkerinäringen som nämndes när jag 
frågade om kännetecken på yrkesskicklighet. Detta är enkelt att förstå 
om man betänker vilken tidspress en lastbilsförare lever under och vet 
att förare med dåligt rykte bland kunderna ofta motarbetas vid fir
morna:

Sedan beror det djävligt mycket på hur man är när man kommer till kunder 
och sådant också. Man träffar ju olika sorters folk va och det gäller att veta 
hur man ska tackla sådant, för kommer man fel in i det från början då 
kanske man blir sittande hos kunden till eftermiddagen. Psykologi behövs 
ju lite grand. När jag är ute ibland så är det ju motstånd och då gäller det 
att hitta en bra ingång för att det ska fungera, ett gemensamt intresse eller 
så. Ibland går det ju inte, man kan vara uppkörd själv. Ibland blir det 
liksom totala kollisioner, men i mångt och mycket så går det att ordna till. 
Det beror ju på hur man är själv.

Sture praktiserade vid några tillfällen ett slags social uppoffring för att 
visa god vilja gentemot kunden och för att längre fram förhoppnings
vis kunna vinna fördelar i form av snabbare och mer flexibel betjäning.

Ord som medmänsklighet, känslighet och social smidighet är ut
tryck för egenskaper som i vissa sammanhang skulle kunna förknippas 
med ”kvinnlighet”. Men inom den mansdominerade åkerinäringen upp
levs detta emellertid, till skillnad mot andra tillskrivet kvinnliga ut-

38  «

tryck, inte som något hotfullt. Fenomenet kan tolkas med hjälp av 
Ella Johansson (1994:100) som studerat skogsarbetare i Norrland un
der tidigt 1900-tal. Hon visar hur skogshuggarkojan (där arbetarna 
tvingades leva tätt inpå varandra) fungerade som ett slags total institu
tion inom vilken männen utan att riskera sin manlighet kunde utföra 
även ”kvinnliga” uppgifter.
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Svårigheten att övervaka förarnas yrkesutövande är ett betydelse
fullt tema i analysen av yrkeskulturen som det finns anledning att åter
komma till längre fram. Här nöjer jag mig med att uppmärksamma 
vikten av att chauffören äger förmågan att övertyga arbetsgivaren (och 
i vissa fall även kollegorna) om att han eller hon är pålitlig och kompe
tent. Detta visade sig vara absolut centralt för att arbetsgivaren skulle 
våga lämna ifrån sig ansvaret för lastbilen, lasten och själva uppdraget, 
vilket utgör grunden för branschen.

Med Beverley Skeggs (1999) väljer jag att tolka betonandet av ansvar 
och pålitlighet som ytterligare klassmarkörer. I sin studie av kvinnor 
inom arbetarklassen i England utgår Skeggs från deras betoning av 
respektabilitet (1999:69ff), vilket hon menar är något som arbetarklas
sen genom historien ständigt har tvingats bevisa. Lastbils förarnas strä
van efter att signalera pålitlighet och deras önskan att accepteras i sam
hället ser jag som tecken på något liknande. Det skulle kunna utgöra en 
förklaring till den dåligt utvecklade mångfalden och jämställdheten inom 
åkerinäringen. Förarnas kollektiva känslor av att vara så kallade ”under
dogs” i samhället förstärker gruppens gränser utåt och föraraspiranter 
som saknar kollektivt vedertagna tecken på kompetens och ansvars
fullhet får svårt att erhålla anställning eftersom människor som delar 
värderingar och yttre kännetecken med majoriteten tilldelas avsevärda 
fördelar i anstäUningsprocessen.

Mästarnas mästare
Eftersom själva förutsättningen för godstransporterandet är att last- 
bilsföraren under yrkesutövandet befinner sig långt från åkeriet blir 
det viktigt för arbetsgivaren att äga god inblick i hur villkoren ser ut 
längs vägarna, i första hand för att veta vad som är rimliga krav på 
förarna, men lika mycket för att kunna visa sina anställda tillbörlig 
uppskattning för väl utfört arbete.

E tt tecken på den symboliska betydelsen av att åkaren äger egen 
erfarenhet av livet längs vägarna är den utbredda föreställningen om 
att åkerier riskerar att gå under om den som startat rörelsen säljer till 
någon som saknar insikt och erfarenhet:
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Alla hade då fortfarande en ganska god respekt för både Liljan och Lena 
Johansson då när gubben hade dött. Alla hade ju ganska god respekt för 
dom. De flesta förare tyckte om att arbeta i firman. Det fanns ju alltid 
några som växlades ut med tiden, men de flesta trivdes väldigt fint. Sedan 
så blev det ett annat stuk på det. När de här bröderna Bengtsson tog över 
det och köpte upp en massa andra åkerier, och blandade ihop släpar och 
bilar. Det blev lite Cirkus Scott över det när inte färgerna på bilarna stämde.

Inom åkerinäringen finns ett speciellt ledarideal som kan sägas vara 
förkroppsligat hos en välkänd åkeriprofil, nämligen Börje Jönsson. Hans 
”framgångssaga” kan användas som indikation på vilka egenskaper som 
premieras inom näringen. Jönsson har på egen hand arbetat sig upp 
och tagit steget från att vara anställd till att bli egenåkare och därifrån 
ägare till ett av landets största utlandsåkerier, med egna terminaler på 
kontinenten. Han framträder här under eget namn eftersom han i prin
cip är omöjlig att anonymisera.

Under rubriken ”Man måste inte vara störst men bäst” i boken Lands-
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vägens Riddare. Berättelsen om Volvo-chaufförernas bilar och vardag förr och nu 
av Christer Olsson beskrivs Jönsson och hans företag på följande sätt:

Börje Jönsson inledde sin åkarbana i mitten av augusti 1954, när han köpte 
en Volvo L249X från 1950. Han övertog bilen med körning. Eftersom 
körningen bestod i ett dåligt betalt uppdrag att köra emballage fick han 
utföra det jobbet på nätterna. Dagarna gick åt till mer lönande körning för 
att betala bilen. Sömnen inskränkte sig till någon halvtimme per natt. Of
tast körde Börje ensam: -  Det var helt enkelt ingen annan som orkade 
hanga med mig, så jag fick köra, lasta och lossa själv. Jag har alltid fortsatt i 
samma takt, och har jobbat för att bygga upp en åkarrörelse där jag gjort 
rätt för mig, utvecklat rörelsen och framförallt sett till att mina kunder var 
nöjda! Kunderna har kommit i första hand. När jag drabbats av klagomål 
eller av besvikna kunder har jag alltid klandrat mig själv, även om klagomå
len primärt riktat sig mot någon av mina chaufförer! Under mer än 20 år 
arbetade Börje Jönsson lika hårt, primärt för att utveckla rörelsen, inte 
enbart för att tjäna pengar eller skapa en förmögenhet, något som kommit 
långt ned på hans lista över prioriterade mål i livet (Olsson 1990:162£f).

I citatet framställs Jönsson som en företagare, vilken genom målmed
vetet samlande av erfarenheter har byggt upp sin rörelse. Han känner 
därför väl till förhållandena ute på fältet. Han vet vad som är rimliga 
krav på förarna och kan uppskatta ett väl utfört arbete:

En annan ledningsfilosofi är att han ofta syns ute bland personalen på 
kontoret, i verkstaden och i magasinet. Han vet vad som pågår. Och långt 
innan modern litteratur i ledarskap betonade hur viktigt det är med mål
styrning, tillämpade Börje Jönsson den principen i den tämligen lättbegrip
liga målformuleringen att åkeriet ska vara bättre än andra och att kunden 
har rätt att ställa krav. Demonframställningen i ovanstående beskrivning är 
dock inte hela sanningen. För även om det kostat Börje Jönsson många 
sköna kronor, så accepterar han att människor gör fel. Samtidigt vet den 
som gjort fel, att samma fel helst inte bör upprepas. Han sammanfattar sitt 
eget sätt att umgås med personalen genom att citera den som sagt: — Även 
om du är hård, så tycker vi om dig eftersom här är ordning och reda. Den  
låga personalomsättningen visar att dessa klara spelregler uppskattas av 
flertalet (Lastbilen nr. 12,1994).
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Jönssons status som mästarnas mästare och manlig förebild inom åkeri
näringen kan ytterligare illustreras med följande citat: ”Kloka männis
kor lyssnar till Börje Jönsson. Bilden är från 1990 när dåvarande kom
munikationsministern Georg Andersson besökte åkeriet och de förde 
timslånga samtal med varandra” (Lastbilen nr. 12,1994).

Eftersom det fanns en utbredd uppfattning om att det var svårt att 
erhålla anställning på Börje Jönssons åkeri ansågs förarna som arbe
tade där tillhöra ett slags elitskikt inom åkerikulturen. Några informan- 
ter från andra åkerier berättade dels att det var omöjligt att lura Jöns
son, dels att han verkligen visste att uppskatta självständiga och skick
liga förare. Jönsson beundrades inte bara av anställda förare, även åkeri
ägare som konkurrerade på samma transportmarknad såg upp till ho
nom:

Börje Jönsson han är ju enormt stor och det har ju både för- och nackde
lar. Han kan ju åtminstone utlandsdelen. Han är ju djävligt duktig. Det är 
ett väldigt välskött åkeri, oj, oj, oj. Bilarna tas in vid en viss tid va, det har 
jag hört i alla fall och det kanske ligger lite sanning i det. Efter ett visst 
antal år så målas bilen om. Även om det är samma färg alltså men det ska 
bara se snyggt ut, och det gör hans grejer. Han är stor, han är den störste 
utlandsåkaren.

Vad som framträder är bilden av en patriark som ställer hårda krav, 
men som kan ha överseende med vissa misstag, åtminstone första 
gången. Orden som används för att karakterisera honom — implicit i 
citatet och explicit i tidningsartiklarna ovan — är: ordning och reda, 
kompetens, kontroll, hårdhet, stor, rättvisa, insikt om det mesta samt 
ödmjukhet. Sådana egenskaper går inte att förvärva på annat sätt än 
genom lång erfarenhet och eget praktiskt arbete.

D et finns en rad paralleller mellan Jönsson och den gjutarmästare, 
på Åbjörn Anderssons Mekaniska Verkstad under slutet av 1800-talet, 
som Mats Lindqvist (1994:59ff) skrivit om. Inom gjutarkollektivet an
sågs mästartiteln vara slutpunkten i karriären, även om det var få för
unnat att uppnå den positionen. Utmärkande för den som lyckades ta 
det steget var att individen inte genomförde något klassbyte. Inom 
åkerinäringen utgör också avancemanget till åkeriägare/arbetsgivare

- 5 7 -



mer något av en naturlig slutstation i yrkeskarriären än ett steg över till 
”andra sidan” . E tt mer eller mindre uttalat krav för avancemang är 
dock att det är ”rätt” person som avancerar. Chefskapet kan således ses 
som en hedersposidon.

En annan liknande (manlig) förgrundsgestalt inom åkerinäringen 
som liksom Jönsson återkommande dykt upp under fältarbetet och 
som genomgående omtalades i beundrande ordalag, var Transport
arbetareförbundets kontroversielle och välkände ordförande Hasse 
Ericson, verksam under 1970-talet. Ericson beskrevs av informanterna 
som en hårdför förhandlare som stod på förarnas sida. Även om han 
avancerat inom den fackliga rörelsen, och även om han utanför trans
portnäringen främst är ihågkommen som urtypen för en pamp, ansåg 
flertalet förare att han var en av dem. Han omtalades som en ledare 
tillhörande samma kulturella värld som dem han förhandlade för.

Ovanstående exempel får visa hur det inom ramen för en homogen 
kulturell miljö finns utrymme för olika maskuliniteter som sinsemel
lan, inom den egna gruppen, kan struktureras hierarkiskt utan att detta 
nödvändigtvis syns utåt. Eftersom detta förhållande tenderar att upp- 
värdera ålder och erfarenhet kan förarna och åkeriägarna sägas repre
sentera olika former av maskulinitet (Gardiner 2002). Förarna skulle 
med Ella Johanssons (1994:159ff) terminologi kunna sägas uppfylla en 
ynglingamaskulinitet och åkeriägaren som gått den långa vägen inom 
yrket representerar då karlmaskuliniteten.

Åkerinäringens likheter med ett skråväsende
Långt fram i historien utfördes merparten av landsvägstransporterna 
av bönder som en bisyssla till jordbrukandet. I takt med att bönderna 
fick allt fler transportuppdrag kom det allt mer att bli en huvudsyssla 
för vissa av dem (Kellokumpo 1997:11). Bondesamhällets fjärrtrafik 
utfördes främst vintertid och innan lastbilarna kom var det hästen som 
användes som dragare. När städerna växte ökade behovet av transpor
ter och många av de självägande bönderna såg en ny och mer lönsam 
marknad öppna sig. I städerna kom den framväxande transportnäringen 
att organiseras inom skrån. I Malmö och Helsingborg benämnde yrkes
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utövarna sig själva som ”vagnmän” (1997:17). Mästaren, gesällen och 
lärlingen som övriga skrån var uppdelade i motsvarades av åkeri
näringens husbönder, drängar och pojkar. Bland övriga skrån ansågs 
åkarna emellertid vara opålitliga eftersom de saknade den starkt regle
rade organisation som dessa utmärktes av.

Birgitta Skarin Frykman (1987) beskriver skråväsendet som idealt 
uppbyggt kring en hierarkisk modell med en mästare i toppen följd av 
gesällerna, och lärlingarna i botten. Kännetecknande för denna orga
nisation är att mästaren och dennes gesäller och lärlingar levde som en 
familj. Idealt fanns få motsättningar mellan arbetstagarna och arbetsgi
varen/mästaren. Den bärande tanken inom hantverksskråna var ju att 
alla efterhand skulle uppnå mästarstatus. Uppoffringarna och umbä
randena under lärlings- och gesälltiden kunde betraktas som ett slags 
investering för framtiden (1987:74). Enligt Skarin Frykman fungerade 
skråväsendet m ot slutet av 1800-talet emellertid inte som tidigare 
(1987:157). Befolkningsökningar och effektiviseringar på arbetsmark
naden medförde att allt fler arbetare insåg att mästarstatusen var oupp
nåelig. Därmed försvann motivet för uppoffringarna. Som en konse
kvens av detta började efterhand lärlingarna och gesällerna formera sig 
som en fackföreningsbaserad arbetarklass för att lättare kunna kräva 
högre lön kopplad till faktiskt utfört arbete.

En sådan utveckling är emellertid inte riktigt giltig inom åkerinäringen. 
Därför hänvisar jag till Mats Lindqvist (1994:53), som iakttagit hur 
delar av det som kännetecknade skråordningens kulturella mönster fort
farande präglade gjutarnas organisation långt efter skråväsendets for
mella avvecklande. Lindqvist använder Raymond Williams (1980:102) 
begrepp ”kvarlevande” för att analysera sådana kulturella fenomen som 
formats i det förflutna men som fortfarande är aktiva i kulturprocessen. 
Han menar att dessa inte bara, och ofta inte alls, kan betraktas som en 
rest från historien utan snarare bör ses som något verksamt i nuet 
(Lindqvist 1994:55). Åkerinäringens likheter med ett skrå skulle jag 
vilja beteckna som just ett sådant kulturellt fenomen. Framförallt tar 
detta sig uttryck i samsynen på hur yrkesskicklighet ska definieras och 
avsaknaden av sociokulturella skillnader mellan anställda förare och 
arbetsgivare.
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Yrkeskulturella aspekter av makt och vanmakt
Något som jag skulle vilja beteckna som en åkerinäringens hierarkiska 
struktur utgörs av en flytande skala där framförallt två saker har bety
delse: graden av erfarenhet och kopplingen mellan föraren och lastbi
len. Det visade sig också att den som befinner sig högt upp i förar- 
hierarkin besitter en ansenlig inomkulturell makt. Gruppen fjärrförare 
har till exempel stort inflytande över synen på hur transportarbete ska 
organiseras (se vidare kap. 3). Vad jag vill uppmärksamma här är att 
makten huvudsakligen är knuten till den grupp föraren tillhör och att 
detta förhållande kan försätta enskilda förare i tillstånd av vanmakt.

En schematisk beskrivning av åkerihierarkin ser ut som följer. Längst 
ner på skalan återfinns den förare som precis erhållit anställning och 
som saknar erfarenhet. Han eller hon får hoppa in där det fattas folk. 
Hit hör även sådana förare som inte bor i lastbilen och de som enbart 
verkar inom ett begränsat område.

Flertalet förare strävade efter att bli försteförare, vilket innebär att 
en chaufför får det övergripande ansvaret för en speciell lastbil. Statu
sen som försteförare ger ett visst mått av trygghet och förutsägbarhet i 
arbetet, men det uppnås till priset av att föraren helt och fullt anpassar 
sig och sitt liv efter förhållanden han eller hon har svårt att påverka. 
Lastbilen bör för att generera pengar till företaget ständigt befinna sig 
i rörelse och föraren måste underordna sig detta faktum. Lastbilen 
reglerar därigenom hela förarens tillvaro, till viss del även under ledig
heterna. D et upplevdes emellertid inte som något problem bland fö
rarna: ”Jag intresserar mig för mitt jobb ändå, kan man säga, för min 
bil. Jag håller mig informerad om var den är någonstans och sådant. 
Man kopplar ju inte av det helt, det gör man inte” . Systemet har 
enligt informanterna införts på förarnas initiativ. Åkeriägarna har emel
lertid insett vikten av att tillmötesgå förarnas önskningar om ansvar 
för en ”egen” lastbil, eftersom bilarna vårdas mer omsorgsfullt och 
därigenom håller längre.

Nästa steg i hierarkin är att köpa en lastbil och bli egenåkare. Med 
tanke på förarnas medvetenhet om den utbredda illojaliteten inom 
åkerinäringen kan det kanske tyckas paradoxalt att detta är en så pass 
eftertraktad position. D et får därför fungera som en indikation på hur
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stark förarnas vilja att ansvara för en och samma lastbil är. Möjliga 
orsaker till detta drag av identifikation med maskiner kommer att ana
lyseras i nästa kapitel, här nöjer jag mig med att konstatera att åkeri
branschen domineras (till antalet) av fåbilsåkerier (Fakta om åkerinäringen 
1998:10). I förhållande till övriga förarkategorier befinner sig egen
åkaren i en mellanposition och kan därför sägas förkroppsliga flertalet 
av de aspekter och fenomen som hittills presenterats i kapidet. Egen
åkaren betraktar jag närmast som ett slags yrkeskulturell idealtyp. D e
ras körningar förmedlas på olika sätt, antingen genom ett fast kontrakt 
med ett företag/ speditör, eller genom godsförmedlingar och kollek
tivt ägda lastbilscentraler.

Graden av anseende inom åkerinäringen handlar inte bara om kopp
lingen mellan föraren och dennes bil, även längden på transport
uppdragen har betydelse. Den egenåkare som regelbundet kör till ut
landet och som bor i lastbilen under veckorna kan därför mycket för
enklat sägas personifiera den högsta graden av yrkeskulturell (förar)- 
status.

Jag vill stanna upp något här för att analysera den hierarkiska struk
turen i termer av något som Harry Brod (1987:57) benämner akilles- 
häl. D et handlar om att söka efter och definiera manlighetens svaga 
punkter. Här vill jag uppmärksamma hur en utiandschaufför som alltså 
befinner sig högt upp inom förarhierarkin, just på grund av den 
(makt)positionen kan försättas i tillstånd av personlig vanmakt.

Detta kan illustreras med något som hände under en av mina resor, 
med Lars, som genom hela sin yrkeskarriär kört trailer ute i Europa. 
Under resan berättade han sitt livs historia. Han hade under tjugo års 
tid varit gift med samma kvinna och paret hade tre barn. När barnen 
vuxit upp lämnade hustrun honom. Av berättelsen framgick att Lars 
genom hela äktenskapet hade prioriterat arbetet framför familjen. 
Upplägget trivdes han med, då. Fram till dess hade han aldrig känt 
någon tveksamhet inför att åka iväg. Ett halvår efter separationen mötte 
han emellertid en annan kvinna som han sedan ett år tillbaka levde 
med. Lars berättade att han nu, för första gången i sitt liv, på allvar var 
förälskad och denna förändrade livssituation medförde att han tvinga
des ifrågasätta sitt sätt att leva. Han själv hade inga problem att fort
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sätta arbeta som fjärrförare, men den nya kvinnan hade svårt att accep
tera att han inte kom hem på kvällarna. Lars var påtagligt orolig för att 
hon skulle lämna honom på grund av detta och därigenom försattes 
han i ett svårlöst dilemma. Under resan brottades han med sina skilda 
lojaliteter (statusen som fjärrförare och kärleken till den nya kvinnan). 
Situationen ställdes på sin spets i Tyskland på hemvägen när transport
förmannen ringde och frågade om Lars kunde ta en körning till Frank
rike direkt efter hemkomsten. Man hade problem på åkeriet och be
hövde snabbt en kompetent ersättare. Lars hade emellertid lovat sam
bon att han skulle vara med henne under helgen. Han uttryckte efter 
det telefonsamtalet tydlig oro, både för vilka yrkesmässiga konsekven
ser ett nej skulle kunna innebära (för framtida transportuppdrag och 
indirekt hans status på företaget), och vilka följderna hemma skulle bli 
om han tog körningen. Hans yrkesroll försatte honom således i en 
omöjlig och ångestskapande situation. Oavsett hur han agerande skulle 
han obönhörligen drabbas av problem.

Lars var en pålitlig, ansvarsfull och erfaren försteförare av en lastbil 
som regelbundet sändes till utlandet. Inom förarhierarkin hade han 
arbetat sig upp till en hög position. Eftersom han inte ville köpa någon 
egen lastbil befann han sig på toppen av sin lastbilsförarkarriär. Tidigt 
under resan berättade Lars att han svårligen kunde tänka sig en ”degra
dering” till lots hemma på dagtid. Eftersom utbudet av likvärdiga upp
gifter var starkt begränsat skulle förändringar oundvikligen medföra 
konsekvenser för både den privata livssituationen och den personliga 
yrkesstatusen. När föraren väl når toppen av yrkeshierarkin har han 
alltså samtidigt målat in sig i ett hörn. Den inomkulturella makt som 
utlands föraren kan sägas besitta visar sig alltså ha en oundviklig bak
sida av vanmakt kopplad till sig.

Mitt intryck är att det inom yrket inte finns något forum för eller 
diskussion om detta och liknande problem. Det tolkar jag i sin tur som 
en konsekvens av åkerinäringens manligt dominerade och relativt ho
mogena struktur, vilken tenderar att individualisera problem som i 
själva verket är strukturella.
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N y teknik — hot eller möjligheti
Materialet är fyllt av uttalanden om att framgångsrika åkeriföretagare 
själva bör har kört lastbil för att kunna ingjuta förtroende hos förarna 
och kunna uppskatta ett väl utfört arbete. Detta ser jag som en följd av 
att relationen mellan föraren och åkeriägaren av nödvändighet bygger 
på ett dubbelriktat tillitsförhållande. Föraren måste kunna lita på att 
ett väl utfört arbete uppskattas. Hur ska detta annars kunna användas i 
en eventuell löneförhandling? Åkeriägaren å sin sida måste kunna lita 
på att arbetet utförs på bästa sätt och att föraren gör vad kunden blivit 
lovad. Om denne inte vet vad som är rimlig tidsåtgång för olika upp
drag finns stor risk att förarna utnyttjar olika knep för att lura till sig 
(fri)tid och därifrån är steget till förakt för arbetsgivaren inte långt.

Åkerinäringen står dock inför en rad utmaningar (Nehls 1999). Sam
hällets ökade krav på utbildning är bara ett exempel på de hot som 
finns mot lastbils förarnas praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaps
syn (jfr A Björklund 1984:102), och i förlängningen även den yrkes- 
kultur jag fältarbetat inom och skriver om. Mycket talar för att min 
analys av åkerinäringen bara är giltig så länge lastbils föraren inte kan 
övervakas visuellt av arbetsgivaren. I takt med att satellitövervakning 
och GPS-teknik blir allt vanligare ökar emellertid möjligheterna att 
kontrollera lastbilens exakta position och hastighet. Tekniken under
lättar godskoordinationen och möjliggör en mer kostnadseffektiv pla
nering av transporterna, vilket främst gynnar åkeriägare och speditörer. 
Utifrån förarnas perspektiv kan GPS-tekniken snarare fungera som ett 
slags ”panoptikon” (jfr Foucault 1993). Vetskapen om att arbetsgiva
ren ständigt kan hålla sig informerad om var och hur arbetet utförs 
torde påverka initiativförmågan och handlingsutrymmet som visat sig 
vara betydelsefulla bevekelsegrunder för trivsel inom lastbilsföraryrket. 
Synen på yrkeskompetens kan med utgångspunkt i detta snabbt komma 
att genomgå radikala förändringar. Stures redogörelse för hur han och 
kollegorna lastade om godset, hur förarna letade genvägar och andra 
liknande manövrer blir svåra att (i hemlighet) genomföra om lastbilen 
utrustas med modern övervakningsutrustning.

Nyckelorden pålitlighet, ansvar och erfarenhet kan därigenom mycket 
väl och på relativt kort tid komma att förlora sin symboliska laddning
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inom åkerinäringen, vilket implicit torde vara bärare av en betydande 
kulturell förändringspotential. Troligtvis skulle sådana förändringar 
även påverka den frihet som utgör temat för diskussionen under nästa 
rubrik.

Frihet

Under fältarbetet talade chaufförerna, paradoxalt nog med tanke på 
vad som presenterats hittills, gärna och ofta om föraryrket i termer av 
frihet. Förarna som trivdes med yrket verkade vara individer som fun
nit sätt att balansera dess aspekter av tvång och bundenhet m ot insla
gen av frihet som finns i lastbilshytten ute på vägen.

Lastbils förarnas förhållande till och tal om frihet ska under denna 
rubrik analyseras som en ”nyckelsymbol” (se Ehn & Löfgren 2001:21 ff) 
för åkerinäringen. Med Sherry Ortners (1975) terminologi kan förarnas 
tal om frihet betraktas som en utvecklande symbol, ett redskap för att 
sortera tankar och intryck. Friheten kan vidare tolkas som ett slags 
”nyckelscenario” (Ehn & Löfgren 2001:21 £f) som anger vilka livsmål 
som är kulturellt prioriterade och hur dessa kan nås.

Förarna hävdade att deras arbete var omväxlande och fritt samt att 
det rymde ett betydande mått av självbestämmande och ansvar. Sådana 
inslag menade många informanter uppvägde tendenserna till ökad stress, 
reglering och tidspassning som följer av branschens pressade ekono
miska villkor. I rapporten Branschfakta. Bastbilsförare, arbetssituation, ska- 
derisker; åtgärder {1993) utgiven av organisationen TYA (Transportfack
ens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) står följande att läsa: ”Lastbils- 
förarens arbete är relativt fritt och ger utrymme för egna initiativ. Detta 
är med all sannolikhet avgörande faktorer för att förarna verkar trivas 
med sitt arbete. Att transportera ett fullastat fordon med dyrbar last är 
ansvarsfullt och kräver mycket av föraren” (1993:6).

I en undersökning från 1986 diskuteras innebörden av ett gott ar
bete generellt och där lyfts just frihet, självbestämmande och omväx
ling fram som betydande trivselfaktorer. Att hävda att alla förare trivs 
i yrket finns emellertid inga belägg för. I rapporten Justin time. Ekobrott
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slighet inom svensk och norsk långtradartransport (Pettersson & Lundgren 
2002:25) antyds dessutom att förare, åtminstone på mindre åkerier, 
ofta klagar över att graden av självbestämmande minskat. Trots sådana 
förbehåll och även om liknande tendenser finns i mitt material, är det 
bestående intrycket att majoriteten av yrkesutövarna till syvende og 
sidst ändå trivdes med sitt yrke i allmänhet, och med sin lastbil i syn
nerhet. Mycket på grund av friheten som dessa förknippades med.

Frihet som sug, förening och längtan
Risto Kellokumpo har, förutom att skriva om transportarbetets histo
ria, försökt sätta ord på sådana subjektiva känslor som han och många 
av hans kollegor förknippar med lastbilskörande och frihet inom åkeri
näringen:

De okunniga vet ingenting om dem. Därför kallas de för okunniga. De 
medvetna, de kunniga är chauffören och chaufförens anhöriga. Därför 
kallas de för kunniga. De anhöriga märker bara suget och längtan medan 
chauffören upplever alla tre -  alltså suget, föreningen och längtan. De 
kunniga är eniga om att suget, föreningen och längtan är verkliga och 
viktiga.

Suget är den oro i kroppen, fjärilarna i magen som chauffören upplever 
innan han kan sätta sig bakom ratten, starta lastbilen och åka iväg. Suget är 
lätt att bära i jämförelse med den längtan som drabbar chauffören, om han 
eller hon tvingas att avstå sin lastbil en längre tid. Längtan framstår då som 
lidelsens kval. Den drabbade klättrar upp på väggarna.

Vi har anhörigas otaliga vittnesmål om suget och längtan. Men vad är då 
föreningen och varför kallas den förening. Att studera föreningen är yt
terst svårt därför att vi inte direkt kan undersöka den. Vi kan endast prata 
om den. Vi rör oss på de dunkla områdena mellan psykologi och fysiologi 
och kanske något annat. Det är liksom om chaufförens ande förenar sig 
med en vägande. Den här stillsamma och behagliga föreningen bara infin
ner sig. Jag har under årens lopp förhört många chaufförer om föreningen. 
När chaufförerna berättar om den är den liksom ingenting, men de upple
ver den som verklig. Man kan säga att återberättad är föreningen ingenting, 
upplevt är den verklig. På sätt och vis kan man också påstå att suget och 
längtan gör den konkret. Det är denna förening man längtar efter.
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En långtradarchaufför utan förening med väganden är inte långvarig i 
yrket. Utan den finner chauffören ingen tjusning i yrket. Föreningen fung
erar som osynliga rötter som ger näring åt chauffören och kanske rent av 
hindrar honom eller henne att se yrkets barska realiteter. Personligen tror 
jag inte att föreningen söver in chaufförens medvetande om sitt arbete. 
Däremot befrämjar den arbetsglädjen och som sagt ger föreningen andlig 
näring åt chauffören.

Föreningen handlar inte om cowboyromantik eller om den manliga vil
jan att dra i väg. Den är också oberoende av storleken på lastbilen eller 
längden på transportuppdraget. Det handlar inte heller om djupare vilja att 
klarlägga sitt eget själsliv. Föreningen bara infinner sig och är av sin natur 
stillsam. Den har inga ritualer och inget medvetet syfte. Den bara finns. 
Den hindrar inte heller chaufförens sinnesnärvaro, som är så viktig för 
trafiksäkerheten. Föreningen är inte farlig på något vis men den saknar en 
social sida. Att sitta i bastun är en social upplevelse samtidigt som man 
upplever föreningen med världsanden. Man umgås med andra människor 
och öppnar sin själ för de andarna som bor i den ångan som uppstår när 
man kastar vatten på de heta stenarna. Chauffören i sin hytt däremot blir 
ensam kvar i sin förening. Och vad jag vet så mår han bra av det (Icke 
utgivet material).

D en som inte tilltalas av eller förstår beskrivningen kommer förmodli
gen inte att kunna uppleva frihet i en lastbil. Sådana människor be
nämns också ”okunniga”. Vägen och resandet måste på något sätt ut
göra en lockelse för att trivsel inom lastbilsföraryrket ska uppstå. K an
ske det var just därför jag bara träffade en enda förare som uttalat 
vantrivdes inom yrket. Karriären som förare hade han mer eller min
dre tvingats in i efter en tids arbetslöshet när arbetsförmedlaren insåg 
att han hade lastbilskörkort. Under hela resan talade föraren om hur 
han längtade hem och hur han ville sova i sin egen säng och träffa 
flickvännen varje dag. Han hade på något sätt fastnat i yrkesutövnin
gens inslag av tvång och var oförmögen att se friheten.

Kellokumpo visar i sin text hur anhöriga dras in i processen efter
som suget och längtan obönhörligen påverkar även dem. D et krävs 
kanske en ”stark och självständig partner” (se vidare kap. 3) för att 
klara av att leva med någon som ständigt bär på en längtan ut, bort? 
Suget kan sägas vara den kroppsliga aspekten av friheten, men det ut
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gör kanske även dess motsats. Påtvingad bundenhet och stillhet kan för 
den som väl gripits av rörelsens ”gift” upplevas plågsamt. Kellokumpo 
antyder också att den längtan, som följer med suget och som uppstår 
då föraren inte befinner sig i sin lastbil, kan innebära att han eller hon 
”klättrar upp på väggarna”. Känslan av att lastbilsföraryrket är något 
som finns i blodet nämner även Lawrence J Ouellet (1994:224).

Förutsättningen för att känna suget verkar dock vara att det finns en 
trygghet i form av en familj och ett hem att återvända till, åtminstone 
om man ska tro författaren David Ericsson (2001) som själv kör last
bil. Han skriver i sin skönlitterära, men realistiska roman Redlight, om 
en frånskild lastbilschaufför som upplever rotlöshet och sjunker ner i 
missbruk efter en skilsmässa. Kanske är det först när man har en fast 
punkt att relatera till som den ständiga resa lastbilschaufförerna ge
nomför kan laddas med positiva frihetskänslor. Paradoxalt nog symbo
liserar hemmet därmed både trygghet och ett slags inhägnad beroende 
på var man befinner sig:

När jag kommer hem så trivs jag väldigt bra. Jag behöver inte åka någon
stans på en vecka. Jag kan åka ner till tappen och köpa cigg på sin höjd. 
Men så rätt som det är så, dag elva ... Då blir jag som den där djävla fågeln 
på julafton. Då far jag omkring som en idiot och får inte något gjort. Då har 
jag nog fått asfaltsfeber. Det märker jag när jag gör och gör och gör och 
ingenting blir gjort. Då måste det hända något igen. Då är det ett bra 
avreageringsinstrument att sätta sig i en lastbil.

D et torde vara enkelt att förstå att människor som huvudsakligen vär
desätter svårpåverkade dimensioner av arbetet upplever oro inför talet 
om omorganisationer och effektiviseringar. Inslaget av sug och längtan 
som många förare berättat om försätter den som söker dessa känslor 
inom sitt yrkesutövande i en sårbar förhandlingsposition gentemot ar
betsgivaren. Arbetet ger honom eller henne inte bara, och kanske inte 
ens i första hand, ekonomisk ersättning. Minst lika viktigt är friheten 
och möjligheten att uppleva nya spännande och annorlunda miljöer. 
Hyllandet av friheten ska däremot inte betraktas som ett ”falskt med
vetande”, och det handlar heller inte, enligt Kellokumpo, om någon 
cowboyromantik. Förarna visade sig snarare väl medvetna om att talet
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om frihet många gånger saknade logik: ”Man lurar sig väl själv när man 
säger att man har en viss form av frihet. Men ... ja jag får väl gå på den 
lögnen då. Den får man väl köpa. Det har ju varit friare va. Men, nej jag 
tror att frihet under ansvar och just det här att man har ... du ska 
leverera ett visst antal saker hit och dit”.

Lastbils förarnas förhållande till frihet kan kanske utgöra en parallell 
till något som Michael A Agar (1985:156) har iakttagit. Han menar att 
den amerikanske egenåkaren, ”the independent trucker”, är fångad i en 
paradox eftersom denna figur utgör ett slags förkroppsligande av fri
het, samtidigt som han eller hon tvingas leva i en arbetsvardag fylld av 
bevis på att det i själva verket är andra som reglerar tillvaron.

”Föreningen”, slutligen, vad kan Kellokumpo mena med den? Och 
vad är egentligen ”väganden”? Ulf Mellström (1999) beskriver, i en 
artikel om mekaniker i Malaysia, något som kanske kan förklara vad 
Kellokumpo försöker uttrycka. Mellström talar om mekanikernas tek
niska kompetens i termer av en kinestetisk förmåga, vilken handlar om 
att kunna känna och lyssna sig till vad som är fel på en motor. Vad en 
kinestetisk upplevelse består i är svårt att uttrycka i skrift eller tal just 
därför att det är en förkroppsligad känsla, någonting som upplevs i 
och av kroppen och som sällan uttrycks muntligt eller skriftligt. E tt 
försök till definition av kinestesi kan vara ”muskelsinne” eller ”djup
sensibilitet” (1999:26). Kellokumpo skriver att utan föreningen med 
väganden kommer inga känslor av välbehag att uppstå, vilket skulle 
kunna fungera som förklaring till att arbetets negativa inslag för vissa 
individer tenderar att ta överhanden.

Klass- och genusaspekter på föraryrkets frihet
När jag bad informanterna definiera vad de menade när de hävdade att 
yrket var fritt, jämfördes det egna yrket vanligtvis med andra yrken 
som ansågs ofria. Valen av referensyrken betraktar jag inte som ett 
resultat av slumpen, dessa måste, för att fungera som jämförelse, be
finna sig inom det rimligas sfär och utgöra ett konkret möjligt alterna
tiv till nuvarande sysselsättning. Arbetsplatserna som nämndes av fö
rarna var huvudsakligen orienterade mot verkstadsindustrin, där an
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ställda antogs stå ”fasdåsta” vid samma maskin hela dagen och där 
konkret hänsyn till andra måste tas:

Det är svårt att förklara hur det kan upplevas som ett fritt yrke. Du har ju 
inga jobbarkompisar att ta hänsyn till. Att du måste göra på ett visst sätt för 
att det ska passa honom. Men att bättre förklara det är inte lätt. Du har ju 
själv sett hur det är ute med färjor och annat. Men ibland så har man tid 
över. Ibland tar det fem timmar att köra en sträcka där man har tolv timmar 
på sig. Det finns ju sådana tillfällen. Då kan man stanna och handla och gå 
och titta på saker. Man kan köra en annan väg. Sådant kan man ju inte göra 
om man jobbar på en fabrik där man förväntas göra ettusentvåhundra- 
sextioåtta sådana bitar varje dag. Och gör du då mer eller mindre, då är det 
något som är fel. Men här är det ju aldrig så, man förväntas bara komma 
fram, men hur man löser det är det ingen som bryr sig om. Det är väl det 
som är friheten.

Eftersom förarna så gott som uteslutande använde sig av verkstadsin
dustrin som utgångspunkt för beskrivningarna av friheten i det egna 
yrket väljer jag att tolka detta som ytterligare en klassmarkör. Berättel
serna kan också betraktas som uttryck för symbolisk inversion, där det 
egna arbetet beskrivs genom negationer: ”D et är inte som att du ska gå 
upp klockan fem på morgonen, hemma. Läsa tidningen, koka kaffe och 
vara på jobbet sju. Middag klockan tolv. Eftermiddagskaffe klockan 
fyra. Klockan fem så kommer chefen ... då, kvart i fem: Kan du jobba 
över lite i kväll? D et är hela tiden styrt”. Skillnaden mellan den be
skrivningen av ett verkstadsarbete och samma förares redogörelse för 
yrkesvardagen under sjuttiotalet, då han körde proviant till kryssnings- 
båtar i Europa, är emellertid inte (för mig som utanförstående) uppen
bar:

Det var mycket Italien ett tag ... Portugal. Det var ju beroende på vart 
båtarna kom in. De dockade mycket i Porto och Lissabon, Dysnavevarvet, 
och då fick du ju åka ... Du kunde få en destination till exempel, Mar
seille. Men sedan så kom dom på att vi går direkt till Dysnave istället, så 
då var det bara att åka direkt dit. Ibland kunde det bli två veckor ute. Men 
det var faktiskt fint. Det var en trevlig körning, det var inte så där mono
tont.
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Lastbilschaufförer på uppdrag i Europa vet sällan när de kommer hem. 
De blir ständigt dirigerade till olika platser och kan inte planera sitt 
sociala liv efter eget huvud. Ändå hävdar förarna att de är friare än 
fabriksarbetarna. E tt viktigt argument för frihet är att man inte är över
vakad. Förmodligen har det också betydelse att nya platser ständigt 
passeras och att naturens skiftningar kan upplevas genom rutan i last
bilen. Själva rörelsen gör dessutom att tiden upplevs annorlunda i en 
rullande lastbil. Den som gett upp tanken på att vara hemma klockan 
fyra är heller inte beroende av klockan på samma sätt som andra.

Mina erfarenheter från bageribranschen kan användas som ett jäm
förande exempel. Jag fick ibland jobba extra som brödbilschaufför ef
tersom den ordinarie föraren ofta var sjuk. Det gjorde jag gärna. Jag 
slapp därmed ut ur instängdheten i bagerilokalen. I brödbilen kunde 
inte chefen komma och övervaka mitt arbete. Chaufförssysslan inne
bar också att jag fick arbeta i mina egna kläder och slapp de obekväma 
och smutsiga bagerikläderna som symboliskt tvingade mig inta en un
derlägsen position gentemot besökare i allmänhet och chefen i synner
het. Som chaufför kunde jag obemärkt stanna och köpa en glass, eller 
tala bort några minuter med personalen i butikerna dit brödet levere
rades. Att lyckas med konststycket att bemästra rusningstrafiken krävde 
ofta okonventionella lösningar vilket gav mig stor tillfredställelse. Un
der dagarna som brödbilschaufför rann tiden iväg utan att jag tänkte 
på klockan. Jag kunde inte förstå att arbetsdagen som chaufför var lika 
lång som bageriarbetsdagen. Friheten i brödbilen, menar jag idag, var 
emellertid relativ och fungerade först och främst i förhållande till bageri
arbetet. På samma sätt tolkar jag lastbils förarnas frihet ute på vägen, 
som villkorlig och något som i första hand bör förstås i relation till 
den arbetarklasskontext som berättelserna relaterar till.

Ella Johansson (1985:421 ff) har skrivit om frihet och individualism i 
sin studie av skogsarbetare vilket är/var ett yrke som på många sätt 
liknar chaufförsarbetet. Johanson uppmärksammar också klasstill
hörighetens betydelse för innebörden i begreppet frihet. H on menar 
att skogsarbetarnas upplevelser av frihet i skogen handlade om att män
nen slapp vara fysiskt övervakade, vilket dock inte med tanke på ackor
den betydde att de behövde arbeta mindre. Johansson relaterar också
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skogsarbetarnas frihetsbegrepp till genus:

I uppbyggandet av skogsarbetaridentiteten tog männen inte bara spjärn 
emot bönderna utan även mot kvinnorna. Dessas arbete var mera idogt, 
bundet och omsorgsbetonat och anknöt mer till traktens strävsamhets- 
ideal. Under vintern i skogen trädde männen ut ur den komplexa tillvaro 
som hade sitt upphov i bl.a. samvaron med bönderna och kvinnorna och 
gick in i ett liv som karakteriserades av egalitet och enkelhet i relationerna 
mellan människorna. De befriades från sin sociala barlast och värderades 
bara efter sin arbetsinsats och sitt kamratskap. Friheten i skogen kan ses 
som en temporär fristad och ett andningshål för en förtryckt grupp 
(1985:458).

Förarnas frihet kännetecknas även den av att vara en frihet från något:

Frihet är att det inte står någon över en. Det passar mig precis va. Det är 
ingen som pekar på hur jag ska göra saker, om jag ska göra si eller så. Det 
tycker jag är bra. Jag vill försöka göra allting på mitt eget sätt och då passar 
detta bra, man är chef över den bilen och över hur det ska göras. Man vet 
att man ska kunna lämna över det och sådant, att man ska göra det ordent
ligt. Det är en viss frihet i det, tycker jag. (...) Men det finns nog ingen 
sådan direkt frihet. Man kan ju inte göra hur man vill ... Just med tiden. 
Man måste ju vara framme och det är mycket som är styrt ändå, som det 
inte är frihet i. Det är det ju idag, men å andra sidan ... mellan A och B så 
finns det ju frihet.

Detta ämne har tangerats av Orvar Löfgren (1997:32) i en artikel om 
mäns, i allmänhet, frihet på vägarna. Han menar att det manliga pro
jektet att bryta upp hemifrån och ge sig ut på vägarna möjligen kan 
kännas som en förändring för den som flyr, men också att det lika 
gärna kan tolkas som ett försök att förhindra förändring. D et handlar i 
så fall om män som befinner sig på ständig flykt framåt, från hemmets, 
familjens eller lokalsamhällets krav och konflikter. Både skogen och 
vägen kan betraktas som manliga tillflyktsorter där individerna, inom 
ramen för en köns- och klasshomogen gemenskap, kan upprätthålla 
sätt att leva som i många andra sammanhang betraktas som otidsenliga 
(se vidare kap. 3).
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Frihet, tid och moral
Raster, sovtider, ledighet samt i viss mån lastbilens hastighet bestäms 
av diverse tidsrelaterade regler och förordningar. Hela dygnet, även 
fritiden på helgerna är, framförallt för fjärrförarna, styrd av regler och 
krav från åkare, kunder och speditörer. Strävandet efter minimering av 
stilleståndstid inom åkerinäringen, såväl som av kunderna, gör att last- 
bilsförare ständigt lever med känslan av att befinna sig steget efter: 
”Hur kan man införa någonting inom transportväsendet som heter 
just-in-time! D et är ju en dödgrävargrej. Det är ju farligt. Det uppma
nar ju till att det ska gå fort som fan, för i morgon så ska det ju vara 
framme. Kunden får väl vänta. Vi ska inte behöva köra ihjäl oss för det 
här” . Förarnas brott mot körtidsregler och fiffel med färdskrivarblad 
kan delvis förklaras av detta (jfr Pettersson & Lundgren 2002:41). An
svaret för tidspassningen läggs på den enskilde föraren.

Friheten inom åkerinäringen kan därför sägas vara förenad med en 
speciell moralisk dimension. Förarens ansvar för lastbilen och godset 
är i sammanhanget centralt. Att vara betrodd och att inneha ansvar 
rymmer i sig ett visst mått av frihet genom att den som uppfattas som 
pålitlig inte behöver kontrolleras ständigt. För att det ska fungera inom 
ett kollektiv krävs emellertid vissa tysta överenskommelser, ett slags 
förarmoral. Hur den ser ut kan illustreras med ett citat av en äldre 
erfaren förare:

Det är ju just-in-time jämt och ständigt va. Men samtidigt med telefonens 
hjälp så kan man vara lite flexibel. Jag är ju inte sämre än att jag, om dom 
säger att jag ska vara där klockan sju så kan jag ringa upp kunden och fråga: 
”Hur ligger det till, måste jag vara framme sju?”. ”Nej det gör ingenting 
om du kommer nio”, kan dom säga då. Sedan så är det att man träffar 
jävligt mycket roligt folk. Både svenskar och utlänningar, man får ett kon
taktnät som inte är av denna värld. Man rör sig ju i så stora områden va 
men man lär ju inte känna alla lika väl. Men man får många goda kontakter 
och man lär känna många mysiga människor. Och sedan det här att man 
kommer till ställen där det är fint, då kan man dra åt handbromsen och 
koka kaffe. Man kan stanna och bada på sommaren. Ja, man kan ta en kvart 
tjugo minuter och bara ge fan i det va, okej man får igen det sedan, men 
ändå, man kan göra det. Det kan du inte göra om du står på en verkstad
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eller ett kontor eller så. Du kan ju inte gå till en sjö och bada helt plötsligt. 
Det här också ... Man sitter och tittar på en karta om man ska någonstans 
och letar efter en genväg, efter ett sådant där tunt pennstreck. Ibland så tar 
det lite längre tid men ... Men det är ju lite så där att man kan göra som man 
vill, lite grand i alla fall. Sedan får det ju inte bli några stora utsvävningar. 
Det får ju inte kosta åkeriet tusentals kronor, för man har ju samtidigt ett 
ansvar gentemot sitt åkeri eller sin arbetsgivare, och går inte bilen ihop sig 
då har man ju inget jobb. Men som sagt ju äldre man blir och desto mer 
erfarenhet man får, ju fler genvägar kan man hitta. Jag menar pennan är bra, 
den är jättefin att tjäna pengar med.

Förarnas intresse av att känna frihet i yrket ställs alltså mot kundens, 
speditörens och arbetsgivarens behov av snabba, tidsanpassade och 
prisvärda leveranser. Om det uppdagas att förtroendet utnyttjas allt 
för mycket riskerar föraren att fråntas möjligheterna till frihet. Kontroll
instrumentet för att förarnas frihetssträvanden inte överdrivs är än så 
länge tvådelat, dels handlar det om åkeriägarens erfarenhet och kun
skap om hur förarnas vardag ser ut samt vad som är en rimlig tidsåt
gång för olika uppdrag, dels om förarnas moralkodex.

Chaufförernas förhållande till alkohol går också att tolka som ett 
uttryck för moral:

Vi drack allt pilsner på vägen hem igår, men vi hade ju några timmar på oss 
att bli av med det också. Vi åkte fraktbåt hem, med swimmingpool och 
grejer. Vi låg i vattnet och badade, då är det frihet. När man seglar under 
den nya bron ... Öresundsbron, då är det frihet.

Ölen vid dagens slut utgör dessutom en symbolisk gränsmarkör mel
lan arbete och fritid. Fjärrförarna arbetar och bor på samma ställe och 
kanske krävs någon form av ritual för att markera arbetets slut och 
fritidens början? Som något sådant kan en drink, en öl som i citatet, 
men givetvis även kaffe, fungera. Med svensk alkoholpolitik i åtanke är 
det inte svårt att föreställa sig hur alkohol kan upplevas som något 
extra, förbjudet och kanske just därför fritt.
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Frihetens flytande innebörder
På den direkta frågan vad frihet var kunde ingen av förarna lämna 
något enkelt precist svar. När man inte talade i negationer hänvisades 
oftast ganska frustrerat till en subjektiv känsla. Om perspektivet vid
gas något blir förarnas reaktioner på mina frågor kanske lättare att 
förstå. Följande resonemang om olika definitioner av begreppet frihet 
ser jag också som en viktig påminnelse om tillvarons komplexitet och 
mångtydighet. Frihet är ett starkt och allmänt positivt laddat ord och 
det finns många krafter som vill knyta upp det för sina syften.

Synonymordboken ger vid handen att ordet frihet kan ersättas med 
självständighet, oberoende, oavhängig och autonomi. D et handlar så
ledes om att vara fri från övervakning och maktutövande. Även befri
else, tillåtelse och lov fungerar som alternativ. Sådana synonymer asso
cierar till en frihet med förbehåll, en frihet som givits av någon med 
inflytande över den som ges lov och befrielse. Amerikanska egenåkare 
benämner sig till exempel ”independents” även om företagarnas 
initiativförmåga och utrymme för improvisationer kraftigt kringskärs 
av lagar och förordningar (Agar 1985). Frihets synonymerna är till sin 
syntaktiska struktur uppbyggda kring negativa definitioner, till exem
pel o-beroende och o-avhängig, vilket signalerar att det behövs någon 
form av motsats för att förstå innebörden. Utan tvång och bundenhet 
ingen frihet alltså.

Informanterna talade ibland om lastbils friheten som något man fick 
ta sig, dock inom vissa gränser och med hjälp av speciella tekniker. 
Social smidighet och förmåga att signalera pålitlighet fördes fram som 
instrument för att skapa det manöverutrymme som benämndes frihet. 
Bonniers svenska ordbok lämnar följande förklaringar som ligger i 
linje med detta: ”det att vara fri; jag tar migfriheten att (vända mig till er) (i 
hövliga brev o.d.) jag gör detta utan att ha fått tillstånd i förväg; ta sig 
friheteruppträda opassande, oförskämt e.d.”. Frihet förknippas med ak
tiv handling, något man kan (och måste) tillskansa sig.

Slår man upp ordet frihet i ett filosofilexikon (se t.ex. Lübcke 1988) 
definieras begreppet där med hänvisning till olika filosofiska skolbild
ningar. Frågan om människan har en egen fri vilja utreds med hänvis
ning till Fatalism, som syftar på att människans upplevelse av frihet
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blott är en illusion och att ödet förutbestämt våra liv. Kanske förarnas 
förmåga att ”se” och känna frihet, även om de är väl medvetna om att 
deras arbete är genomreglerat, kan sägas vara ett uttryck för fatalism? 
Determinismen är en filosofisk skolbildning som hävdar att människan 
har vissa valmöjligheter i livet, men att dessa hela tiden bestäms av 
orsaker utanför individens kontroll. Indeterminismen har filosofen Kant 
som främsta företrädare. Han utgår från att sann frihet kräver en med
vetenhet om den egna situationen. Friheten kopplas således, som i ord
boken, till handling.

Frihet är också ett trivialt vardagsord användbart inom en lång rad 
sammanhang. Countryartisten (och skådespelaren) Kris Kristoffersson 
har till exempel skrivit en låt som spelats in i otaliga versioner, Me and 
Bobbj McGee. Den handlar om en lastbilsförare som inte vill bindas till 
någon eller något. McGees definition av frihet lyder: ”Freedom's just 
another word for nothing left to lose”. McGees definition av begrep
pet har likheter med en österländsk, buddistisk/hinduisk filosofi om 
att människan inte kan vara fri förrän hon kapat banden till det kroppsligt 
världsliga (Glasenapp 1967). En modern västerländsk tolkning av samma 
livsåskådning kan vara att bara den som saknar pengar är fri. En sådan 
tolkning är dock inte giltig inom åkerinäringen eftersom förarfriheten 
uppnås först när chauffören helt och hållet har bundit upp sig och sitt 
liv till lastbilen.

Politiker och stadsöverhuvuden använder gärna frihetsretorik i sina 
uttalanden. Sveriges statsminister Göran Persson har till exempel häv
dat att: ”Den som är satt i skuld är inte fri”. Efter händelserna i USA 
den 11 september 2001 hävdade dessutom USA:s president George W 
Bush i sitt tal till nationen att friheten attackerats genom terrordåden. 
Västerländska liberaler har länge kämpat om rätten att få definiera 
begreppet frihet. Adam Smith och John Stuart Mill (1998) anvisar fri
heten som själva grunden för en liberal samhällsordning som framför
allt handlar om individens rätt att äga och förvalta kapital efter eget 
gottfinnande, utan statlig inblandning.

Musikartisten Lalla Hanssons svenska översättning av Kristofferssons 
text får avslutningsvis representera ytterligare ett perspektiv på frihet. 
Han hävdar att: ”Frihet är ett lustigt ord som täcker ingenting”. Inom
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åkerinäringen skulle jag tvärt om vilja betrakta friheten som ett allvar
ligt ord som täcker väldigt mycket.

Lastbilars symboliska funktioner

Under denna rubrik ska olika aspekter av relationen mellan förare/ 
åkeriägare och deras bilar analyseras. Diskussionen om hierarkier inom 
åkerinäringen fortsätter här i och med att förarnas tendenser till iden
tifikation med sina lastbilar uppmärksammas.

Varken förare (som ansvarar för vården av lastbilen) eller åkeriägare 
(som delvis lever på att lastbilen sköts väl) nämnde anmärkningsvärt 
nog gott handlag med lastbilen som svar på mina frågor om yrkes
skicklighet. Den aspekten betonades istället indirekt genom raljerande 
över förare som av olika anledningar misslyckats eller råkat ut för till
bud. Föraktfullt tal om nya chaufförer som skrutit vitt och brett om 
sin förmåga att köra lastbil men som sedan kört i diket, är ett annat 
exempel på hur informanterna indirekt framhöll betydelsen av ett gott 
handlag med maskiner.

Lastbi/sestetik
En egenåkare berättade hur han regelmässigt använde söndagarna för 
att putsa och städa lastbilen. Han visade sig också vara en hängiven 
utställare, vilket innebar att han använde delar av semestern till att 
tävla med lastbilen vid olika nordiska evenemang. Strax innan inter
vjun gjordes hade han lackerat om lastbilen, huvudsakligen av estetiska 
skäl, för åtskilliga tiotusentals kronor. Vården och modifieringarna av 
lastbilen var helt enkelt hans hobby. Han betraktade detta som en vital 
aspekt av yrket och att det kostade pengar sågs inte som något pro
blem. Anställda förare berättade också hur de tvättade och putsade 
företagets bil på sin fritid utan att få någon ekonomisk ersättning.

Vård och utsmyckning av lastbilar var allt annat än en trivial fråga. 
Många chaufförer som var pedantiskt noga med utseendet på sina last
bilar talade också om gränser och mer eller mindre uttalade konventio
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ner för hur en lastbil fick se ut:

Jag menar en bil den är ju ändå till för att förflytta dig från A till B och 
transportera godset säkert, hygienisk, torrt och fint va. Men allt sedan det 
där övriga som en del har bolstrat upp med där inne, det liknar ett horhus 
när du tittar in där, med gardiner och lampetter och blinkande lampor. Va! 
Ett sådant djävla tramseri. Det får du inte betalt för. Och sedan så säger 
dom att dom bor där men inte fan bor dom där, dom är ju på puben. Nej, 
en ren rak och fin hytt och sedan att man moderniserar den lite, med och 
göra den... istället för mattor, att du gör så det är lätt att hålla rent det är väl 
förståeligt men allt annat... funkar inte ... det tror jag inte.

Att utseendet var en laddad fråga kan illustreras med hjälp av det stora 
antalet förare som fällde negativa uttalanden om lastbilstillverkaren 
Scanias modell (med sovhytt ovanför förarplatsen), vilken allmänt gick 
under namnet ,?vattenskallen,\  En egenåkare var bekymrad inför ett 
förestående byte av lastbil. Han hade alltid kört Scania: ”Men eftersom 
nu då Scania har byggt en så ful bil så vet jag inte vad jag ska ha nästa 
gång (...) Den är det fulaste som finns på en väg idag”. En förare me
nade att scaniamodellen måste vara motivlackad för att accepteras och 
en annan bad nästan om ursäkt när han berättade vilken modell han 
skulle hämta upp mig i.

Scanias lastbilshytt är, såvitt jag kan bedöma, funktionell. Genom att 
en av sängarna placerats uppe under taket ökas sovkomforten avsevärt 
eftersom det där finns plats finns för en riktigt bred säng. Lika fullt 
hävdade en av informanterna att: ”Det är många som aldrig skulle 
köpa en ny Scania torpedare. Aldrig i livet va, för fulare bil finns inte. 
Även om den är fin i hytten och så ... Men den är ju så djävla ful”. 
Några förare var besvikna på Volvo Lastvagnar eftersom företagets 
(vid tiden för fältarbetet) senaste modell, som just lanserats i USA, 
varken gick att köpa eller äga i Sverige. Den, menade samma informant 
som ovan: ”är ju så grann alltså, det är fruktansvärt. Den är snygg, den 
är vacker. Och så just det här att den har kvar skärmarna och har 
fortfarande huven och ser ut som en lastbil” .

Liksom i fallet med den sociala smidigheten torde förarnas utbredda 
intresse för lastbilsomvårdnad och estetik i andra sammanhang kunna

- 7 7 -



betraktas som uttryck för ”kvinnlighet”. Yvonne Hirdman (2001b:70f) 
talar dock om en manlig fixering vid att ordna, kontrastera och sätta 
gränser. Hon använder ordet ”ordningens njutning” (2001b:71), vilket 
möjligen skulle kunna passa in på lastbils förarnas förhållande till sina 
bilar.

D et förhållande att lastbilar signalerar kraft och styrka bör inte un
derskattas i sammanhanget. Tidigare krävdes muskler för att vara chauf
för, men med dagens servostyrning och synkroniserade växellådor är 
lastbilarna nästan lika lätthanterliga som en vanlig personbil, vilket jag 
själv upptäckte (med viss besvikelse måste jag tillstå) under en prov
körning av en fullastad Volvo FH12 på ett inhägnat övningsområde. 
Förarnas reaktioner och intresse för lastbilens visuella intryck skulle 
jag vilja tolka som en önskan att utåt signalera just den kraft och styrka 
som många förknippar med lastbilar. Utvecklingen av lastbilarnas de
sign går emellertid i motsatt riktning, mot mjukare och smidigare lin
jer. Det upplevdes som ett diffust hot för vissa:

Blir det så som man har sett på modulritningar, att dom i princip gör ett
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litet lågt fordon som är som bordet här i stort sett, va där du då backar 
under och har kopplingen uppe på taket. DFDS hade en bild på detta. Det 
var ungefär som att du körde under en dolly [en lös draganordning för 
trailers], men med hytt på och det var alltså dragfordonet och så hade du 
hela lasset ovanpå. Då ska inte jag köra bil längre, då har det spårat ur va. 
För det kan inte vara någonting, vet du. Det är ju som att köra med en ... en 
sådan där datastyrd grej va.

Oron som föraren uttrycker kan förstås med hjälp av Anders Björk
lunds (1984:102) resonemang om hamnarbetarnas reaktioner på infö
randet av ny teknik och organisatoriska förändringar. Björklund menar 
att arbetarnas negativa inställning går att hänföra till det faktum att 
kunskapen om arbetet som samlats kollektivt under decennier därige
nom hotades.

En förare -  en lastbil
Föraren och lastbilen utgör ett slags enhet precis som den skogsarbe- 
tande norrländska bonden och hans häst under tidigt 1900-tal (jfr E 
Johansson 1994:143ff). Under yrkesutövandet blir föraren och dennes 
lastbil ett slags ”team” och gränsen mellan chauffören och lastbilen 
kan ibland tendera att suddas ut:

Det var bara lastbil i huvudet. Det och traktor. Det blev så bara. Jag gick 
sju år i skola och sedan lite på lantbruksskola. Jag var med och byggde 
[Tingstads] tunneln. Jag körde traktordumper med betong och sedan har jag 
bara kört lastbil efter det. Så jag har inte gjort något annat. (...) Frugan 
brukar åka med. Hon säger ... Hon fattar inte hur jag kan sitta där dag ut 
och dag in. Men jag tycker att det är skönt. (...) Jag har alltid något i 
huvudet, alltid några idéer på vad jag skulle kunna tänka mig, eller hur en 
bil skulle kunna se ut, allt sådant där.

Många förare berättade hur de blev ett med bilen när de körde, att 
behärskandet av maskinen liksom satt i ryggmärgen: ”När man kör då 
tänker man nog på allt annat än att man kör. Det är som, jag kopplar 
helt bort det där. Okej jag får ju hänga med trafiken då. Men sedan, jag
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kan vara helt borta då, vad jag passerat och så där”.
Trots att Sture var anställd som förare talade han om lastbilen som 

vore den hans personliga ägodel. Han berättade vid flera tillfällen un
der resan om den gången då lastbilen kördes i diket av en lots på åkeriet. 
Sture som var ledig underättades omgående och han besökte haveri
platsen tillsammans med åkeriägaren. Sorgen över att lastbilen aldrig 
riktigt blev sig lik igen efter incidenten var påtaglig trots att händelsen 
låg ett antal år tillbaka i tiden. Han grämde sig fortfarande över att han 
överlåtit ansvaret för bilen på någon annan.

Jag frågade en egenåkare hur många lastbilar han ägt och det blev 
inledningen till en monolog där sexton bilar räknades upp i kronolo
gisk ordning, med upplysningar om inköpsår, märke, antalet hästkraf
ter och lastbilarnas egenheter. Varje bil hade sin historia. Informanten 
redogjorde utan att tveka för när han sålt var och en av bilarna och i 
vissa fall även till vem. Om man inte visste att hans berättelse handlade 
om lastbilar kunde man tro att den handlade om gamla vänner.

Den första spritt nya bilen som jag fick som var ”min”, var en alldeles 
skinande blank och fin blågul Scania 141 med Närkoskåp som hade öpp
ningsbar sida och taklucka för travershantering.

Bilarna rullade ca 20.000 mil per år och vi levde ihop i över fem år — jag 
och denna bil. En vacker sommardag slog bilens mätare över på 100.000 
mil. D et glömmer jag aldrig. Min kompis var med och strax efter 
hundratusenstrecket mötte vi de andra som var på väg hem. Vi stannade 
allihop på en stor parkerings ficka utanför Bottnaryd i Småland och firade. 
Jag korkade upp ett par flaskor Pommac och vi drack ur plastmuggar och 
jagade mygg. Men ändå -  tänk det smakade champagne och det kändes 
som fest! (Arkivmaterial Norrköpings Museum).

Orden i citatet kommer från en kvinna vilket är viktigt att uppmärk
samma eftersom hennes uttalande bryter med rådande föreställningar i 
vårt västerländska samhälle om ett ”naturligt” samband mellan m än/ 
manlighet och maskiner (jfr Mellström 1999). D et bör påpekas att det 
finns kvinnor som är hängivna lastbilsförare. Även om de utgör en 
minoritet inom åkerinäringen vill jag lyfta fram dem för att undvika att 
återskapa föreställningen om att lastbilsförare måste vara män.
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Att köra lastbilen framställdes av vissa förare inte som en del av 
arbetet: ”Lastning och lossning, det är arbete, men att köra, det är ett 
rent nöje”. Informantens inställning var inte ovanlig. Förarnas tal om 
trivsel och frihet i yrket var också ibland svårt att skilja från talet om 
lastbilen:

När du stannar då på kvällen då är det du själv som bestämmer då har du 
elva timmar. För så många timmar måste bilen stå. Och då kan du inte gå in 
och sitta och dela en liter brännvin med ... om det kommer någon djävel. 
Utan du måste hela tiden ... Det är disciplinen igen, återigen som gör att du 
kan dricka en bier. Du kan dricka två och en grogg också. Äta gott och 
sedan går du och lägger dig. Sover. Går upp och duschar. Äter en bra 
frukost på morgonen. Sedan startar du igen, men du måste ju hålla dig 
inom dessa här tiderna för dom är stipulerade ... och det tycker jag är en 
fin frihet.

Kanske ensamheten i hytten till viss del kan förklara draget av indivi
dualism i förarkollektivet. Väl där ”slipper” chauffören anpassa sig 
efter andra människors behov och önskningar, vilket har definierats 
som en viktig aspekt av förarnas frihet.

D et är emellertid inte bara lastbilsförare som uppskattar att vara för 
sig själva. Håkan Andréasson (2000:176ff) skriver om hur privatbilis
terna som han intervjuat berättade att resan med bilen till och från 
arbetet var nästan den enda stunden under en normal vardag då de fick 
vara för sig själva. Att köra ensam ansågs värdefullt, vilket enligt 
Andréasson förklarar varför samåkning inte är speciellt vanligt före
kommande.

Mot bakgrund av sådan kunskap blir det lätt att förstå förarnas ut
bredda motstånd mot införandet av systemet med två förare på varje 
lastbil. Vissa åkerier utför sina fjärrtransporter på det sättet, vilket inne
bär att den effektiva körtiden per lastbil och dygn i princip kan för
dubblas. D et var inte populärt bland mina informantes Chaufförerna 
höll hårt på principen: en förare -  en lastbil.
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Juastbilen som gränsobjekt och jjärtförarens normerande status
Gösta Arvastson (1990:54ff) har i en artikel om en grupp segelflygare 
visat hur flygarna blev bedömda utifrån sina flygplan, att ett välskött 
plan fungerade som ett bevis på att piloten var en bra människa. En 
liknande relation finns mellan lastbilen och dess förare inom åkeri
näringen.

D en tydligaste sociala ”demarkationslinjen” var den mellan förare 
av 24-meterskombinationer och dragbilsförare:

Vi har på mitt åkeri väldigt dålig sammanhållning överhuvudtaget. Dom  
andra gubbarna ser ner på mig och Benny därför att vi kör dragbil. Vi har 
inte 24-metare och då är vi B-laget på åkeriet, enligt dom va, men jag säger 
det: Jag har samma lön som ni och gör mindre arbete, det tycker jag, då 
måste man ju tillhöra A-laget.

En rad andra mer eller mindre tydliga underkategorier finns också, alla 
kopplade till typen av lastbil:

Ja det är... dom tycker ju att vi åker kring i några djävla mopeder. Dom  här 
bil- och släpnissarna då, dom ser ju ner på oss och tycker vi är några djävla 
luffare, några djävla skitstövlar som far fram på vägen. Dom vill gärna vara 
lite rediga då: Vi har ordning och reda på våra grejer men dom där djävla 
trailrarna dom är bara skit. På både gott och ont va, för i mångt och mycket 
så är ju trailertrafiken ... det har blivit... ja man blir sedd över axeln från de 
stora åkerierna ... chaufförerna där ... det ses inte som riktigt seriöst, det är 
några djävla luffare va. Men vi dragbilsförare, som kör för en speditör vi 
ser ju dom som kör förmedlarbil då ... dom är ... vad ska jag säga, det är A- 
och B-lagen inom dragbils svängen. Så att det är ju därför som det inte är 
någon sammanhållning överhuvud taget i branschen.

Vanliga skällsord som användes för att skilja kategorierna åt var 
”trailernissar”, eller som i Stures fall, ”cowboys”.

D et fanns således en hierarki kopplad till typen av bil, men att det 
skulle medföra högre status att köra dyrbart gods, såsom mobiltelefoner 
eller Absolut vodka, i jämförelse med till exempel tidningspapper fanns 
emellertid inga tecken på. Snarare framhöll förarna att det dyrbara
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godset vanligtvis var bättre emballerat och att det därför krävdes mer 
kompetens och skicklighet att hantera mindre värdefullt gods. Färska 
grönsaker och frukt är förmodligen den godstyp som kräver mest kun
skap och erfarenhet för att transporteras skadefritt. Sådana transporter 
var också något av Börje Jönssons specialitet. Framförallt vintertid inne
bär detta långa resor där de känsliga varorna ständigt utsätts för väx
lande yttertemperatur. Följaktligen förknippas sådana uppdrag med en 
ansenlig mängd prestige inom yrkeskulturen:

Kylbil ville jag ju ha. Det började med att vi körde kött och det tyckte jag 
var intressant och sedan det här med kapell det har aldrig intresserat mig, 
det kan vem fan som helst köra. Kyl är väl ändå ... vi kör mycket frukt och 
så och det är väl ändå ... det kräver väl lite mer, och att man är lite mer 
observant. Jag tycker det är rätt så bra, sedan så är det ju renare än att hålla 
på och rensa kapell. Detta är ju enkelt att lasta tjugofem pallar. [Bland 
chaufförer ... finns det någon hierarki?]. Ja det är eftertraktat att ha en 
sådan bil som jag har, med skåp och sådant, det är det ju.

Förhållandet mellan olika förarkategorier uttrycks vanligtvis i form av 
kollegialt småbråkande vilket kan tyckas trivialt, men på ett distribudons- 
bilsåkeri mötte jag ett antal förare som visade en uppenbar motvilja 
mot att jag talade om dem som representanter för yrket. Att behöva 
uttala sig som förare gjorde dem generade och intervjuerna aningen 
krystade. ”Vi är inga riktiga lastbils förare”, sa mer än en av dessa. En 
chaufför tilläde dessutom: ”Jag har märkt tendenser att eh ... dom som 
kör stora bilar, dom hejar inte på oss som kör små bilar ... Tittar ofta 
bort ... Ja det låter otroligt men så är det faktiskt”. D en hierarkiska 
relationen mellan förare av olika biltyper kan således få sociala konse
kvenser, vilket blir uppenbart om man väljer att betrakta förhållandet 
från den underordnades position.

Orsakerna till att fjärrförarna såg distributionsbilsförarna och lot
sarna som mindre värda torde vara svåra att uttala sig om, men det 
skulle kunna vara en konsekvens av det tänkande som värderar graden 
av koppling mellan föraren och dennes bil. Könsfördelningen bland 
lotsarna och distributions förarna är förhållandevis jämn, kanske bero
ende på att bevakandet av gränser inte anses lika viktigt inom dessa
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förarkategorier, eftersom arbetet har en ”nio-till-fem-karaktär”. Lotsar
na och distributionsbilsförarna uppskattade också en reglerad arbets
tid och visade även ett mycket större intresse för andra saker vid sidan 
av lastbilsyrket. Identifikationen med lastbilen och yrket var där inte 
lika hög som bland fjärrförarna. Detta resonemang använder jag för 
att visa hur fjärrföraren tilldelats statusen som inomkulturell norm för 
en ”riktig” lastbilschaufför. Utlandschauffören har symboliskt tillde
lats positionen högst upp i hierarkin och det är i förhållande till denna 
förarkategori övriga grupper bedöms. Fjärrföraren har dessutom ett 
betydande inflytande över synen på hur transportarbete ska organise
ras (se vidare kap. 3).

^Lastbilen som en förlängning av Sverige
Olle Hagman (2000:58) har beskrivit hur personbilen under 1950-talet 
ofta fungerade som en symbolisk förlängning av hemmet. För fjärrförare 
i allmänhet och utlandsförarna i synnerhet representerade lastbilshytten 
något liknande.

Ansvaret för lastbilen och den tidspressade vardagen gjorde att fö
rarna gärna låste in sig i hytten. Viljan att förstå andra människor och 
olika kulturella företeelser på kontinenten kanske just därför påverkas 
negativt, men efter en stressig arbetsdag är det samtidigt inte så kon
stigt om föraren är trött och föredrar att vara för sig själv:

Det finns ingenting som är så härligt egentligen som när du parkerar på 
kvällen och det börjar regna. Du hör det här strilande på taket och så har 
du radion på lite lågt. Coca Cola, en grogg eller en öl eller vad du nu har 
där, och sedan ligga och sova. Det är skitfint. Det tycker jag är toppen.

Vad jag vill visa med detta är att även om förarna befann sig på resa 
långt hemifrån var deras mentala orientering starkt riktad mot hemmet 
och Sverige. Sture ringde till sin fru så gott som varje dag och mobil
telefoner användes flitigt av samtliga förare för att hålla sig à jour med 
vad som hände där hemma.

Under udandsresorna visade sig lastbilshytten ofta fungera som ett
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slags symbolisk förlängning av Sverige, en mobil svensk ”oas”. Många 
chaufförer valde dessutom att söka sig till rastplatser där man visste att 
svenska kollegor brukade stanna, till exempel svenska sjömanskyrkor i 
Europas hamnstäder. Sture talade visserligen gärna tyska med gods
mottagarna, men sådana kontakter uppfattade jag mer som strategier 
för att få arbetet att flyta snabbare än som uttryck för kontaktsökande. 
Några förare valde medvetet bort kontakt med svenska kollegor utom
lands med argumentet att dessa bara satt och skröt om sina upplevel
ser, något de själva höll sig för goda för. Den strategin är möjligen 
långt vanligare än vad min studie indikerar, men sådant tal om förar- 
kollegor uppfattade jag mer som ett sätt att signalera överläge.

Vilka konsekvenser detta kan medföra är ämnet för diskussion un
der nästa rubrik.

I vägens könskodade rum

Lastbilshytten har ovan analyserats som ett rum med symboliska 
implikationer. Perspektivet ska här vidgas till att även omfatta vägen 
där förarna uppehåller sig. Vägen kan betraktas som ett manligt köns- 
kodat rum. Detta är av central betydelse för min tolkning av förhållan
dena inom åkerinäringen.

Diskussionen här motiveras med det faktum att jämställdhetsarbetet 
gått framåt på en rad områden i samhället. Vägen som arbetsplats är 
emellertid i hög utsträckning en mansdominerad arena där stereotypa 
könsroller ofta reproduceras. Kvinnors status och rätt till respekt är 
långt ifrån självklar på landsvägar och stadens gator. Rebecka Lennarts- 
son (2001:135) skriver i sin avhandling om prostituerade kvinnor vid 
sekelskiftet 1900, att alla kvinnor i samhället påverkades av den tidens 
uppfattning om att en ensam kvinna alltid signalerade sexuell tillgäng
lighet. Sådana värderingar menar jag fortfarande lever kvar, i synner
het inom vägens rum. Håkan Andréasson (2000:218) visar till exempel 
hur flertalet av hans kvinnliga informanter förknippade ärenden i sta
den under kvällstid med otrygghet. Det var bara när kvinnorna befann 
sig i en låst bil som de kände sig trygga.
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Vägßk och fraktfärjor som sodala arenor
Även om flertalet informanter under intervjuerna uppehöll sig länge 
kring inslagen av illojalitet inom åkerinäringen, och även om nuva
rande körtidsregler har försvårat för chaufförerna att träffa kollegor, 
talade man ändå ofta varmt om samvaron med vissa kollegor på olika 
transportterminaler, fraktfärjor och restauranger längs vägarna. Det 
var inte bara Sture som uttryckte saknad efter det sociala livet vid 
tullstationerna i Europa, som idag inom EU helt försvunnit. Några 
informanter berättade också om hur man förr använde kommunikations
radion för att skicka ut allmänna upprop med förslag på lämpliga m ö
tesplatser. Idag upprätthålls det sociala livet med hjälp av mobil
telefoner, vilket medfört att förarnas kontaktnät begränsats.

Udandschaufförernas vanligaste mötesplats var fraktfarjorna. Inrikes- 
förarna träffades främst på utvalda fik, strategiskt placerade cirka fyra 
och en halv timme från viktiga lastnings- och lossningsdestinationer. 
Vid möten mellan lastbils förare på sådana (mansdominerade) platser 
berättades ofta historier och utbyttes erfarenheter. Från åskådarplats 
var det intressant att studera hur umgänget utvecklades till ett slags 
spel där chaufförerna, utan att avslöja allt för mycket om sig själva, 
försökte utröna hur det gick för kollegorna. Den högt värderade för
mågan till social smidighet visade sig användbar även i sådana situatio
ner eftersom det fanns ett ömsesidigt intresse av att pumpa den andre 
på information utan att irritation uppstod.

Vägens manliga primat
Jag vill uppmärksamma det faktum att vägen utgör en konkret rumslig 
avgränsning, vilken obönhörligen leder förarna till en rad mans
dominerade ”stationer” där speciella föreställningar bekräftas och vissa 
försanthållanden traderas.

Fjärrförare befinner sig i vägens könskodade rum under en stor del 
av veckan/året/livet. E tt arbetspass kan, som i Stures fall, börja på 
godsterminalen och där jobbar sannolikt mest män. Ute på vägen pas
serar förarna regelbundet vägarbeten och förmodligen skulle många 
reagera om det satt en kvinna uppe på asfaltsanläggningsmaskinen el-
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1er vägvälten. Under dagen måste föraren regelbundet stanna när färd
skrivaren ska rita lagens stipulerade 45 minuters vilotid. Kanske passar 
han eller hon på att äta under tiden. Om intaget av mat sker på en 
ordinär vägkrog arbetar sannolikt en kvinna bakom disken. Först ser
verar hon maten, sedan frågar hon kanske om det smakade bra och 
därefter tar hon reda på disken. Under måltiden träffar föraren eventu
ellt kollegor, vilka till 95% består av män. D et är inte omöjligt att 
poliser eller personal från Vägverket äter på samma ställe och även 
dessa yrkesgrupper har en hög andel män, vilket för övrigt gäller fler
talet yrkeskategorier verksamma längs vägarna.

Trots att inget talar för att lastbils förare skulle vara mer benägna än 
andra yrkesgrupper att besöka prostituerade är prostitution en förete
else starkt knuten till vägrummet. Från lastbilen såg jag regelbundet 
ensamma kvinnor i husvagnar vid vägkanten, eller på en pali vid någon 
parkeringsficka, som enligt förarna väntade på köpare av sexuella tjäns
ter. I Spanien körde vi förbi hus med skyltar på taket där det stod 
CLUB, vilket var beteckningen på barer där prostitution förekom. 
Prostituerade kan på ett konkret sätt sägas leva upp till och bekräfta 
traditionella könsmönster genom att det huvudsakligen är kvinnor som 
säljer sina kroppar till män.

Gång på gång under förarnas yrkesutövning uppstår på liknande 
sätt situationer där föraren befinner sig i sammanhang där icke jäm
ställda förhållanden råder. Lastbilsföraryrket blir därmed en del av en 
större genusprocess som med milt våld stänger kvinnor ute från vissa 
delar av samhället. Inom hela det rum som vägen utgör reproduceras 
en ”traditionell” könsarbetsfördelning- där mannen tar hand om yttre 
underhåll och kvinnan ansvarar för hushållets omvårdande och repro- 
duktiva uppgifter.

Relationer till andra
Vissa fjärrförare som levde en stor del av sina liv utanför Sverige upp
visade tydliga tendenser till xenofobi, vilket kan anses paradoxalt efter
som Spanien, Italien och Portugal samtidigt var eftertraktade länder 
att köra till.
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Främlingsfientligheten visade sig längs en glidande skala av under
liggande betydelser, ord, uppfattningar och handlingsstrategier. Stures 
tal om ”utflaggning” som blandas med förbannelser över påstått un
derbetalda utländska chaufförer och hans uttalanden om: ”Östbyggen”, 
”Alpturkar” och ”Kustturkar” är ett exempel på detta. E tt annat är 
den kampanj som åkeriförbundet drev under 1998.1 helsidesannonser 
i dagspressen (bl.a. i GP 1998-08-31,1998-09-01) stod följande att läsa: 
”Vill du att arbetslösa svenska chaufförer ska få sina varor levererade 
av utländska åkerier?”. Annonskampanjen genomfördes med anled
ning av regeringens transportpolitik som enligt Åkeriförbundet miss
gynnade svenska åkerier i förhållande till utländska (som från och med 
juli månad 1998 kan konkurrera fritt om körningar även inom Sveriges 
gränser).

Under fältarbetet snuddade ett par informanter vid öppet rasistiska 
åsikter. Hider nämndes till exempel, både ute på vägen och under in
tervjuerna, som en människa värd att beundra. ”Hitler — han var rätt 
ute ändå. Jag har varit nazist sedan kriget”, berättade en lastbilschauf
för vid mitt bord på en av färjorna och ingen av kollegorna reagerade 
på annat sätt än med skratt.

Jag tror i och för sig att EU faller va. Jag menar dom har aldrig varit eniga 
under hundratals år, så helt plötsligt så ska de kunna vara eniga. Och nu 
ska vi ha samma pengar va och det är ju Hiders idé. Det var ju bättre att 
han vunnit kriget så hade vi haft ett land och varit ett enat Europa redan. 
Då hade vi aldrig haft problemen. Nej så d e t... jag höll på att säga, heja 
Hider, men det kan man ju inte säga. Men jag menar, vad händer när vi 
helt... när vi har deras pengar. Samma pengar allihopa, då är vi ingendng 
sedan. Du är ju ingen svensk längre. Du är en europé. Det känner jag att 
det är fel.

Jag vill utifrån ovanstående exempel reflektera över vad det skulle kunna 
vara inom åkerikulturen som gör att främlingsfientliga åsikter och po
sitiva uttalanden om Hitler kan uttryckas, utan att ifrågasättas?

Mitt bestämda intryck av förarna jag mötte var att de inte var några 
rasister och det grundar sig i det faktum att chaufförerna på många 
sätt liknade mina forna bagerikollegor. Med utgångspunkt i min erfa



renhet av att leva och arbeta med dem skulle jag vilja betrakta uttalan
dena som uttryck för en yrkesjargong, vilken inte nödvändigtvis behö
ver betyda något utanför åkerikontexten. Jargongen bland lastbilsförarna 
kan, precis som inom bagerivärlden, karakteriseras med uttrycket: ”rå 
men hjärtlig”. Detta sätt att umgås kollegor emellan kan sägas vidga 
ramarna för vilka uttalanden som inom kontexten anses rumsrena. 
Många så kallade arbetaryrken saknar formella karriärmöjligheter och 
arbetsplatserna bevistas, åtminstone oftare än till exempel på ett uni
versitet, av människor som träffats och gjort samma saker dagligen 
under lång tid. Under mina år i bagerivärlden bytte jag regelbundet 
arbetsplats. Men Göteborgs bagerinäring var så pass liten att jag oftast 
redan innan jag började kände någon eller några av mina blivande 
kollegor. Konsekvensen blir att man inom gruppen väl vet vem som 
uttalar sig och varför, samt vad han eller hon menar. Inom ett sådant 
socialt sammanhang går det att spetsa till sina uttalanden för att skapa 
uppmärksamhet och för att chockera, utan att orden av kollegorna 
behöver uppfattas bokstavligt. Uttalandena måste således förstås i rela
tion till den kontext där de fälls.

I min nuvarande akademiska medelklasstillvaro råder en helt annan 
samtalstradition (jfr Bernstein 1974) än i bagerivärlden och åkeri
näringen. Liknande uttalanden om, och perspektiv på, olika grupper i 
samhället skulle där obönhörligen bemötas med invändningar och liv
lig debatt. Men att använda det som argument för att medelklassen 
skulle vara mindre xenofobisk eller misogynsk än andra samhällsgrup
per menar jag är fel. Lika lite som människor i invandrartäta områden 
kan stämplas som mer rasistiska än boende i innerstan (jfr Andersson, 
Berg, Natland 2001:98ff) är rasism en företeelse som entydigt kan bin
das till gruppen lastbils förare. Problemet är långt mer komplext och 
utbrett för att avfärdas på ett sådant sätt. Rasism tar sig olika uttryck 
i olika kontexter. Den öppna främlingsfientligheten är visserligen enk
lare att uppmärksamma än den dolda, men båda är lika problematiska.

Att presentera ovanstående uttalanden med enbart fördömande kom
mentarer vore sålunda att förenkla och blunda för tillvarons komplexi
tet. Kontexter där främlings fientliga uttalanden tillhör vardagen bör 
granskas kritiskt, men att stämpla individerna som lever inom dessa
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utan några försök att förstå dem ser jag som ett etiskt övergrepp. Frå
gan är dock hur följande citat ska tolkas?

Asså nä det är ju araberna som skall till Mecca nu. Det är ju så mycket 
arabdjävlar så det är ju inte klokt. Nä, men det jag menar ... är man inte 
rasist innan, så blir man. För när man ska umgås med dom på vägarna då 
blir du rasist. [...] Dom kommer med allehanda saker som rullar. Sedan 
har dom takräcken och antingen grön eller orange presenning omsvepta 
om ett jättebylte på taket. Allihop, utan undantag. Också sitter dom där i 
sina bilar, och det är bara araber. Varenda parkeringsplats är nersketen med 
dom. Och toaletterna ute på parkeringsplatserna och på tapparna är ner
plockade, vet du. Dom stjäl allt, gör dom. Dom rensar rent, vet du. Till 
och med där i Run, där plockade dom ner duscharna. Dom stal dusch
armatur och knäckte rören med vatten så att det inte skulle spruta ut så att 
någon märkte det. Hela skiten tog dom. Och så blir det ju sådana enorma 
köer, vet du. Då kommer dom till en vägtull, vet du. Det står klart och 
tydligt där vilka bilar som skall i vilket hål, men tror du det är någon av 
dem som fattar det? Då kör dom ju in på automatbetalning för lastbilar. 
Med en personbil och så skall dom in med biljetten, där uppe då, ha ha ha. 
Man blir så arg. Det finns ju filer för lastbilar med kreditkort och så står 
det en arabdjävel som har dragit med sig en fyra andra. Då slutar det med 
att en fransk motorvägstjänsteman får gå och växla fram och tillbaka ... Ja. 
Och så alla miljarders olika språk. Så kommer du in på en parkeringsplats 
mitt i natten och skall parkera så ligger dom här utspridda på backen. Då 
har dom en djävla filt som dom har lagt på asfalten. Så ligger dom där och 
sover med nått gammalt lakan på sig. Så kommer du där och skall parkera 
och så ligger dom där en 47 stycken änna, utspridda på backen. Man är ju 
livrädd för att köra över dom ju.

Berättelsen innehåller visserligen både rasistiska och fördomsfulla åsikter, 
men eftersom jag deltog i samtalet har också jag ett visst ansvar. D et 
kan faktiskt inte uteslutas att mitt arbetssätt påverkade informanten att 
lufta sina fördomar. Rollen som okritisk uppmuntrande samtalspart
ner kan omedvetet ha bidragit till att ett samtalsklimat skapades där 
informanten kände att berättelsen kunde förmedlas, vilket i så fall sä
ger mer om yrkeskulturen i sin helhet än om föraren som individ. 
Resonemanget om lastbilshytten som en symbolisk förlängning av
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Sverige kan också anföras som ett sätt att förstå (dock inte för att 
ursäkta) förarnas förhållande till ”det främmande”.

Med tanke på att körningarna till södra Europa är eftertraktade kan 
chaufförernas relation till ”de andra” och ”det främmande” sägas upp
visa likheter med det som Magnus Berg (1998) skriver om i boken 
H u d u d där populärkulturella skildringar av mäns och kvinnors ”an
vändning” av Orienten analyseras. Berg visar hur Orienten i första hand 
fungerar som en arena där man indirekt löser problem på hemmaplan. 
Männen i litteraturen söker sig till Orienten, inte primärt för att lösa 
problem där, utan huvudsakligen för att samla på sig ett symboliskt 
kapital som kan omsättas hemma.

En annan tänkbar tolkning av problemet utgår från det faktum att 
majoriteten av informanterna är svenska medelålders män med arbetar
klasstillhörighet och att synen på vilka egenskaper som anses signalera 
pålitlighet och normalitet inom åkerinäringen är tämligen snäv. En 
händelse från fältarbetet får exemplifiera hur detta kan drabba enskilda 
förare.

Jag åkte med en förare, Simon, vars anletsdrag vagt signalerade ett 
ursprung från södra Europa. Han talade emellertid perfekt svenska 
och var också född och uppvuxen i Sverige. En av de första nätterna i 
lastbilen vaknade jag av att Simon pratade i sömnen. Jag blev förvånad 
när jag upptäckte att orden inte var svenska. Jag noterade detta, men 
nämnde inget om händelsen. Simon talade under resan ofta i telefon 
med sin mor. Samtalen fördes på svenska utom vid ett tillfälle när 
telefonen ringde i en stressad situation. Han talade då plötsligt fly
tande på ett annat språk. När han lagt på luren sa han: ”N u blev du 
förvånad. Det var min mor igen. Jag brukar tala svenska med henne 
om det är någon annan i lastbilen, men nu var jag så stressad”. Jag 
medgav då att jag hört honom tala i sömnen tidigare.

Poängen är att Simon berättade att ingen hos speditören eller på 
åkeriet visste något om hans bakgrund och hans önskan var att det 
även fortsättningsvis skulle förbli okänt. Liknande erfarenheter har jag 
indirekt fått höra av homosexuella lastbils förare som inte ansåg sig 
kunna berätta om sin läggning för kollegorna.
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Lastbilsförare och åkerinäringen ur ett samhällsperspektiv
Innan kapitlet avslutas med ett utdrag från fältdagboken vill jag kort 
resonera kring lastbilsförarnas yrkeskultur, samt den maskulinitet som 
upprätthålls och gjorts till norm inom åkerinäringen, och deras rela
tion till och plats i samhället.

Susan Faludi (2000) har diskuterat olika konsekvenser av mäns iscen
sättningar av en manlighet som på många sätt liknar lastbilsförarnas. 
Hon hävdar att sådana former av manlighet konstant har befunnit sig i 
kris i det amerikanska samhället sedan 1950-talet. Faludi driver tesen 
att krisen som många amerikanska män idag befinner sig i går att här
leda till den manlighet som ”skapades” i USA under andra världskri
get och tiden därefter. Idag när samhället förändrats, tvingar denna 
männen in i ett förlamande maktlöst tillstånd:

Själva paradigmet för den moderna manligheten -  att det handlar om att 
vara herre över sitt eget universum — hindrar män från att tänka sig ut ur 
dilemmat och vidta aktiva politiska åtgärder för att lösa krisen. Om de 
skapar historien och inte är utsatta för historiska krafter, hur kan de då göra 
uppror? (2000:20).

Dagens konsumtionskultur beskriver Faludi som ”ornamental” (2000: 
42) och där fyller ”traditionella” manligheter inte någon funktion. Falu- 
dis resonemang är kanske inte direkt överförbart till den svenska åkeri
näringen, men visar ändå på vilka konsekvenser omsättningen av så
dana manliga ideal kan få i ett modernt föränderligt samhälle.

Zygmunt Bauman (1998) menar i linje med Faludi att arbetsmarkna
den för inte så länge sedan präglades av en arbetsetik där full sysselsätt
ning ansågs vara eftersträvansvärd. Så länge som arbete utgjorde grun
den för samhälleligt välstånd fungerade producenten som ett viktigt 
ideal, men idag är det snarare förbrukning som eftersträvas. Konsu
menten utgör därmed idealet för samhället som alltså, med detta sätt 
att tänka, övergått till att präglas av en konsumtionsetik. Detta sam
hälle är i högsta grad beroende av lastbilsförarnas transporterande av 
varor, vilket också framgår av följande promemoria från Närings
departementet:
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Väl fungerande och kostnadseffektiva godstransporter är viktiga för Sveri
ges välfärd. Näringslivet har i många sammanhang strukit under att en 
stark svensk transportnäring ger fördelar för varuägarna bl.a. vad gäller 
samarbete och korta beslutsvägar samt lyhördhet för svenska kunders krav. 
Samtidigt framhålls också vikten av valfrihet för kunden att efter särskilda 
krav välja en svensk eller en utländsk transportör. Åkeriverksamheten är 
en central beståndsdel i den svenska transportnäringen. År 1997 fanns i 
Sverige ca 12.000 åkerier med ca 50.000 personer direkt sysselsatta i verk
samheten.

De senaste åren har svenska åkerier blivit aktörer på en gemensam 
transportmarknad där de konkurrerar fullt ut med övriga EU-länders åkare, 
genom cabotaget även vad gäller inrikes transporter. En ökande andel av 
transporterna inom, till och från Sverige utförs nu av åkerier som är eta
blerade i andra länder. Detta ställer på samma sätt som för andra branscher 
krav på förändringar av företags- och branschstrukturer i Sverige i syfte 
att möta den nya situationen och fortsätta att producera transporter som 
motsvarar kundernas krav. Kraven på ökad harmonisering av de nationella 
regelverken för att åstadkomma en sund konkurrenssituation blir samtidigt 
större.

Frågeställningen kan diskuteras vidare utifrån Richard Sennetts (2000) 
tankar om vad som kan hända när människor (i USA) överför närings
livets värderingar till privatlivet. Arbetslivet på 1960- och 1970-talen 
präglades av långsiktighet och den som bara hade tålamod kunde i 
trygg förvissning lita på att en viss avkastning väntade vid pensione
ringen. Strävsamhet premierades därigenom och ingöt kontinuitet och 
förutsägbarhet i livet. Det västerländska näringsliv som lastbilsförarna 
utgör en central del av kännetecknas emellertid i mycket högre grad av 
flexibilitet. Livslånga anställningar är mindre vanliga idag och tenden
sen att organisera allt fler arbeten som korta projekt uppmuntrar män
niskor att ständigt flytta från den ena anställningen till den andra i 
jakten på bästa anbud. Förhållandet mellan arbetsgivaren och den an
ställde bygger inte längre på förtroende och belöning vid arbetslivets 
slut. Idag gäller snarare principen om omgående betalning för utfört 
arbete.

Mycket av det Sennett menar kännetecknar dagens arbetsliv går såle
des på tvärs mot lastbilsförarnas berättelser om sitt yrke. Lastbilschauf-
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förernas yrkeskompetens byggs upp successivt under lång tid och fri
heten förarna talade om utgör en form av belöning inom ramen för 
yrket och i viss mån för lång och trogen tjänst. Den vanligaste defini
tionen av frihet på dagens arbetsmarknad är snarare att kunna byta 
jobb när ett mer lockande erbjudande uppenbarar sig.

Lastbilsföraryrket är på många sätt ett ”tryggt” arbete med traditio
ner, kontinuitet och förutsägbarhet, vilket idag av många uppenbarli
gen uppfattas som otidsenliga inslag. Majoriteten av mina informanter 
sa sig emellertid trivas med arbetet, men yrkeskulturen upprätthålls, 
som visats, genom könssegregation och en snäv definition av vad som 
anses signalera duglighet, vilket hindrar nya kategorier att komma in i 
yrket. Åkerinäringen präglas därigenom av värderingar som utifrån ett 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv kan sägas vara problematiska. 
Men varken inom åkerinäringen eller det övriga arbetslivet behöver 
förändringar nödvändigtvis, så att säga, spola ut barnet med badvatt
net. Syftet med avhandlingen är inte att frånta chaufförerna yrkesstolt
heten och glädjen de uppenbarligen känner över att köra lastbil. Sna
rare vill jag öka möjligheterna för fler kategorier av människor att ges
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tillfälle till detta, om de själva vill. Transportbehovet kommer sanno
likt inte att minska under överskådlig dd.

”Många kollegor sitter och surar och snackar skit på  
något lastbilsfik iställetför att vara lite kreativa istället” 

Kapidet avslutas med ett utdrag från fältdagboken. Berättelsen tänker 
jag mig som en sammanhållen illustration till flera av de teman som 
behandlats hittills. Bland annat visas hur friheten inom lastbilsföraryrket 
kräver egna initiativ samt hur den existerar inom givna ramar. Berättel
sen handlar både om den praktiskt pragmatiska yrkeskompetens som 
lyfts fram och den sociala smidighet som visat sig viktig. Här är det 
inte Sture utan Petter som jag följer. Han är strax över fyrtio, gift och 
har två barn. Han är egenåkare och tidpunkten för händelserna är feb
ruari månad 1998.

Väckarklockan ringer 07.30. När gardinen dragits undan ser vi att 
vädret är det samma som dagen innan: mulet. Termometern visar ett 
par minusgrader. Lastbilen står parkerad utanför ett lager i ett slitet 
industriområde i en av Stockholms södra förorter. Vi kom dit vid etti
den på natten, från Göteborg.

Petter sticker iväg för att leta efter ett öppet kontor där han kan låna 
en toalett. Vi väntar på personalen som ska lossa containerns innehåll 
av kylskåp, tvättmaskiner och annan köksutrustning. När Petter kom
mer tillbaka till lastbilen ordnar han lite med olika följesedlar och sor
terar gamla fardskrivarblad. Han tvivlar på att det kommer någon före 
klockan åtta, vilket han blivit lovad per telefon i går eftermiddag på 
vägen upp.

Prick klockan åtta kommer emellertid en kille gående mot oss. Han 
ber Petter flytta lastbilen till en annan lastbrygga, men först måste 
plomben på containern klippas. Eftersom Petter saknar bultsax får han 
återigen gå iväg. Det tar lite tid men han lyckas till slut. Sedan visar det 
sig att lastbryggan ligger svårtillgängligt till. D et blir bökigt att få trai
lern i rätt läge på den trånga gårdsplanen. Han får backa och köra fram 
flera gånger. I lastbilen berättar Petter för mig att han hoppas loss
ningen går fortare denna gång än när han var här sist. När lastbilen
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parkerats vid lastbryggan och containern öppnats har det emellertid 
ännu inte kommit någon lasthjälp.

Innan vi går och äter frukost småpratar Petter med killen en stund 
om lasten och frågar om han inte får någon hjälp. När de pratat en 
stund sätter killen igång att lossa lasten från containern även om han 
inte fått någon hjälp. Vi går då för att leta efter ett ställe där vi kan äta. 
Petter berättar att syftet med samtalet var just att få killen att påbörja 
arbetet utan att för den skull göra honom sur genom att verka stressad. 
Petter berättar att han ibland får dåligt samvete för att han inte hjälper 
till med avlastningen. ”Men fan. Jag har inget för det”, säger han. ”Per
sonalen är nog vana vid att vissa chaufförer hjälper dem och det retar 
mig”, säger han med en tydlig udd riktad mot vissa kollegor som han 
menar är illojala. Under veckan som gått har Petter berättat åtskilliga 
historier om själviska lastbilschaufförer och åkare som bara ser om sitt 
eget hus och inte är intresserade av att samarbeta för allas bästa. Loss
ning för hand ingår inte i förarens åtaganden, hävdar Petter. Han anser 
att många alldeles för lätt glömmer bort att chauffören ofta ska köra 
hela dagen. D et kan vara jobbigt om man tröttat ut sig genom tunga 
lyft på morgonen. Jag förstår vad han talar om eftersom jag själv vid 
några tillfallen under fältarbetet hjälpt förare med lossning av gods 
tidigt på morgonen och sedan åkt med föraren till sent på kvällen.

Några kvarter bort finns en restaurang, men den öppnar inte förrän 
klockan nio. D et är en halvtimme kvar och vi tar en promenad för att 
slippa stå och frysa. Solen har emellertid börjat skina och det är riktigt 
skönt ute, om än väl kallt. Under promenaden i ett litet skogsparti i 
utkanten av industriområdet berättar Petter att han, så ofta han nu kan 
under veckorna i lastbilen, försöker röra på sig, vilket inte blir särskilt 
ofta eftersom det ständigt är ont om tid.

När vi kommer tillbaka till restaurangen har den öppnat. Här serve
ras ovanligt fin mat. Jämfört med maten längs vägarna är det rena 
lyxen. D et finns en stor salladsbuffé och vi äter var sin rejäl portion 
med kött, sås och potatis. Egentligen alldeles för mycket mat om man 
ska sitta stilla hela dagen men på något sätt är det som om den ständiga 
rörelsen gör en hungrig. Eftersom förarna sällan kan planera matinta
get gäller det kanske dessutom att ta chansen när den kommer. Under
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fältarbetet blev det vissa dagar bara ett riktigt mål mat. Första kvällen 
med Petter åt han en stor hamburgare och ett jättelass med pommes 
frites klockan halv elva. När vi ätit färdigt och kommer tillbaka till 
lastbilen börjar lossningen bli klar. Det har kommit en kille till som 
hjälper den första. Vi sätter oss i lastbilshytten och bäddar undan säng
kläderna. Petter ringer till sin fru och ett par samtal för firmans räk- 
ning.

Klockan 10.30 säger han: ”Nä nu måste dom vara klara”. Han går ut 
för att inspektera arbetet. Tillbaka till hytten konstaterar han uppgivet, 
att det var de inte. Petter ringer ytterligare några samtal. Han säger att 
han under natten legat och tänkt på en konflikt som uppstått under 
veckan, mellan speditören och några av chaufförerna på firman. Han 
ringer en kollega och talar om detta. Sedan ringer han till ett register 
för att kolla vem som äger ett containerchassi som han såg ett par 
dagar innan i Stockholms frihamn. ”Det kan vara bra att veta senare”, 
säger han och berättar att han är noga med att kolla upp olika saker 
och hålla i minnet sådant han ser.

Klockan 10.50 är avlastningen äntligen klar. Petter ser till att få en 
påskrift om utdragen väntetid. Han berättar dock inte för personalen 
att det är ett sådant dokument de skriver på. Petter ringer därefter 
kontoret och berättar att han är lossad. Han frågar speditören om han 
ska åka till Motala eller Gävle. Speditören berättar rakt på sak att man 
inget vet ännu och att det förmodligen dröjer till efter lunch innan 
något besked om lastningsdestination kan lämnas. Petter säger sig upp
skatta ärligheten, även om han är besviken. Nu behöver han emellertid 
inte sitta och hoppas. Han säger sig ha fått en liten hint om att det kan 
bli Gävle, men inget är givet.

Petter funderar en stund och bestämmer sig sedan för att chansa 
genom att köra en bit på vägen mot Gävle. ”Men det kan lika gärna bli 
så att jag själv får stå för hela kostnaden om vi måste vända. Men å 
andra sidan är vi på rätt väg om vi nu ska uppåt”. Han är ganska säker 
på att det blir Gävle, säger han. Efter en stund, när vi kört förbi Glo
ben, ringer Petter till pappersbruket i Gävle och frågar om de har 
några körningar planerade för hans speditör till nästa dag. Personalen 
svarar att det har man, och därmed vågar sig Petter på chansningen.
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Men han berättar för mig att han enligt reglerna absolut inte får ringa 
och fråga på det sättet. Chaufförerna har stränga order om att inte 
störa personalen på firmorna med tjat om last och annat. Petter menar 
emellertid att han vet vad han gör. Han litar på sin sociala smidighet.

För att få tiden att gå tänker Petter åka och handla en bultsax. Han 
kör därför sakta norrut genom Stockholm. Vid lunchtid stannar vi på 
OBS stormarknad i Rotebro. I väntan på att speditören ska ringa och 
lämna besked vandrar vi sedan planlöst runt i varuhuset, huvudsakli
gen på verktygsavdelningen.

Klockan 13.10 är vi tillbaka i hytten. Vädret har återigen växlat. D et 
är mulet igen. Strax ska Petter ringa speditören, men först går han ut 
och kollar att containern är fin och hel. ”Det måste den vara om vi ska 
få åka till Gävle”, säger han. Papper kan bara lastas i containrar som 
absolut inte läcker in vatten. Turligt nog ser den hel ut. Petter börjar så 
smått planera för en ledig kväll i Gävle. Genom att åka dit nu istället 
för att vänta här Fan tiden utnyttjas bättre, säger han och berättar att, 
”många kollegor sitter och surar och snackar skit på något lastbilsfik 
istället för att vara lite kreativa istället”.

När klockan är 13.27 ringer Petter till speditören. Först säger han 
menande till mig: ”nu gäller det att kunna hålla tyst och inte avslöja 
vad man vet”. Han får beskedet att åka till Gävle. När vi lämnar Stock
holm spricker det upp och solen skiner igen. D et är glest med trafik 
och vi sitter tysta nästan hela vägen. Efter en stund ringer Petter upp 
till fabriken och frågar om han får parkera containern vid lastbryggan 
under natten. D et visar sig gå bra. Därigenom blir han garanterat för
ste man att få last dagen efter, då det är fredag och bråttom hem. Petter 
ringer också en kollega som står i Stockholm utan körning och berät
tar om containerchassit i frihamnen vilket ägs av deras gemensamma 
speditör. Han tipsar kollegan att ringa dit och förmedla informatio
nen. Kanske vill man att han ska köra det till Göteborg. Petter får 
utdelning för sin vaksamhet i form av en tacksam kollega som för
hoppningsvis kan hjälpa honom i framtiden.

Klockan 15.52 stannar vi på fabriken utanför Gävle. Innan vi kan 
backa till och koppla loss containern får vi vänta på att två polska bilar 
ska lastas. D et går undan och redan 16.00 kör vi utan container mot
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centrum och systembolaget. Med bara dragbilen blir det enklare att 
manövrera ekipaget i stadstrafiken och klockan 16.30 har vi handlat 
det vi behöver. Petter letar efter ett ställe att parkera dragbilen för 
natten. Vi hittar en större grusplan strax utanför centrum.

Petter fixar först med lite papper och ringer några kollegor. Sedan 
sitter vi där i lastbilshytten med våra öl och pratar. Samtalet handlar 
om livet, döden och det goda arbetet. Vi kommer varandra ganska 
nära. Petter visar ett större intresse för mitt arbete än de flesta andra 
chaufförer jag åkt med. Han har själv studerat och det märks när vi 
samtalar. Jag berättar om min forskning och Petter talar om sitt förra 
arbete som sjöbefäl. Efter någon timme förflyttar vi oss till en pizzeria 
och fortsätter samtalet. Petter berättar om sina åsikter om livet som 
lastbilschaufför och åkerinäringen. Han uttrycker stark kritik m ot 
illojaliteten i branschen. När vi ätit färdigt går vi en liten pubrunda 
och hamnar till slut på Heartbreak hotell. Klockan 00.32 är vi tillbaka i 
lastbilen och somnar omgående.

Nästa dag skiner solen igen. Vi vaknar av väckarklockan halv åtta. 
Petter kör omgående till pappersbruket för att koppla containerchassit 
och när personalen lastat den full med pappersrullar lämnar vi utan 
fördröjning Gävle. Petter tar den snabbaste vägen hem till familjen på 
västkusten. Vi stannar bara för att få den stipulerade vilotiden inskriven 
på färdskrivarbladet.
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Kapitel tre

Män och manligheter på väg
lockan 05.00 ringer alarmet. Stures lastbil står parkerad på en
rastplats i anslutning till en vägkrog i Greding, södra Tyskland. 

Dagen före lossades kaffepulvret på en omlastningsterminal i gamla 
DDR. Annars körde vi raka spåret genom Tyskland tills klockan blev 
halv sju på kvällen. Vi stannade utanför en vägkrog på en större parke
ring för lastbilar. Vi åt en rejäl middag bestående av tysk husmanskost 
inne på restaurangen. Efter maten gick Sture en hälsningsrunda bland 
svenska lastbilsförarkollegor på parkeringen. När Sture, efter det, ringt 
sin hustru från en telefonautomat satte vi oss med var sin öl och pra
tade i lastbilen tills det blev dags att lägga sig.

Sture är stressad nu på morgonen och utan någon vidare morgon
ritual startas lastbilen och vi ger oss iväg. Efter en stund när det börjat 
ljusna stannar vi på ett litet rastställe i alphyddestil. Sture vill egentli
gen bara låna toaletten för en snabb morgontvätt, men stället drivs 
som familjeföretag och därför kan han inte med att bara göra det, säger 
han. Vi sätter oss därför i restaurangen och beställer var sin kopp kaffe 
som vi får serverad oss vid bordet. När vi druckit ur, betalat och läm
nat lite dricks, kan vi äntligen och med gott samvete gå på toaletten 
och borsta våra tänder.

07.15 är vi tillbaka i lastbilen. Sture är nu riktigt stressad eftersom 
stoppet blev längre än vad han anser sig ha tid med. Ute skiner solen 
från en klarblå himmel. D et ser ut att bli en fin dag. Sture gör ett 
försök att få in svenska nyheter på radion och nu lyckas det bättre än

-101  -



kvällen innan, även om det brusar. Vi närmar oss Augsburg som är 
första destinationen, lossningsordningen ändrades aldrig. Sture inser 
nu att han har en gammal karta och att vägarna är ombyggda. ”D et är 
vanligt i Tyskland idag”, säger han. Vi kommer därför in fel i stan och 
omvägen blir ganska stor. Några broar är för låga för lastbilen att pas
sera under. Sture svär en del över detta och irritationen och stressen 
blir mer påtaglig desto fler omvägar han tvingas göra.

08.05 är vi äntligen framme vid första lossningsstället. Firman ligger 
trångt till och det är svårt att backa in, men till slut står lastbilen parke
rad på gårdsplanen. Sture hoppar ut och drar undan kapellet på ena 
långsidan av trailern. Han talar nästan inte alls med den buttre och 
tystlåtne mannen som lastar av parkettbuntarna med truck. Lossningen 
avklaras därför förhållandevis snabbt. Efteråt visar Sture mig hur noga 
han rullar ihop spännbanden och lägger dem i en prydlig hög på gol
vet i trailern. ”Ordning och reda måste det vara”, säger han. Vi hjälps 
sedan åt att sy ihop trailerns kapell. Klockan 08.30 är vi på väg mot 
nästa destination som ligger i Istmaning, en förort till München. Väd
ret är nu strålande.

09.15 närmar vi oss München via en ringväg för att inte fastna i 
trafiken. Sture berättar om olika episoder med poliser på kontinenten. 
Han hävdar att han som yngre jämt diskuterade och ifrågasatte allt om 
han blev stoppad. ”Jag gav mig aldrig, men det var när man var ung, 
och främst på östsidan”, säger han. ”Idag orkar jag inte längre” . Kör
ningen till Istmaning tar längre tid i anspråk än Sture beräknat. D et är 
inte tillåtet för tunga lastbilar att köra överallt och han hindras därför 
på några ställen. Sture säger dock att han med åren lärt sig att inte 
brusa upp över sådant, eller för andra trafikanters tokigheter. ”Man 
mår bara dåligt själv, men den inställningen är jag ensam om på åkeriet”, 
säger han och konstaterar att ”Jobbet är inte stressigare än man gör det 
till” .

10.15 är vi framme vid lossningsställe nummer två. Sture har inte 
besökt firman tidigare, men han har hört av kollegor att, ”det ska vara 
tillmötesgående och trevlig personal här” . Efter en stund kan vi kon
statera att det stämmer. Sture pratar glatt med förmannen som sköter 
lossningen med en skraltig truck. Stämningen på firman är familjär
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och hela personalen engagerar sig i oss. När lossningen är klar bjuds vi 
in på kontoret. Sture skojar och tigger till sig en reklammugg. Vi blir 
bjudna på kaffe och Sture tackar ja även om det tydligt märks att han 
inte vill ha. Detta blir den andra koppen kaffe på fastande mage. När 
påtår bjuds tackar han dock nej. Sture frågar personalen om vägen till 
nästa lossningsdestinadon. Förmannen erbjuder sig då att ringa dit 
och förvarna. När vi kommer tillbaka till lastbilen berättar Sture hur 
viktigt det är att vara trevlig mot personalen och att det underlättar för 
kollegorna. ”Man har igen det när man kommer tillbaka någon gång 
och själv kanske är i knipa. Men det förstår inte alla”, säger han.

11.20 åker vi igen mot sista firman innan bilen är tom. På vägen dit 
stannar Sture på en mack för att tvätta framrutan och backspeglarna. 
Vid sidan om oss står en kvinnlig lastbilsförare och tankar. När hon 
åker iväg tittar Sture föraktfullt efter henne och säger: ”Den där var väl 
mer manlig än vilken karl som helst”. Väl inne i lastbilen säger han 
också, ”Kvinnor och lastbilar hör inte ihop. Det går väl bra så länge 
det bara handlar om att köra bilen, men så fort det händer något är 
dom ju helt borta och behöver hjälp”. För att komma ifrån ämnet, som 
jag finner besvärande, frågar jag om det är vanligt att han tar upp 
liftare. ”D et sker endast i undantagsfall”, säger han. Nästan inga last
bilsförare tar upp liftare idag, säger han också. ”Idag kan man inte lita 
på någon och det är tråkigt”, säger han.

12.00 kommer vi fram till firman som är ett litet familjeföretag belä
get på landsbygden en bit utanför München. Alperna avtecknar sig vid 
horisonten. Våren har redan kommit hit. D et är riktigt varmt och trä
den börjar få knoppar. Solen som skiner utgör en skarp kontrast till 
den vinter vi lämnade (och snart ska återvända till) där hemma.

Personalen ska egentligen gå på lunch men eftersom man blivit för
varnad blir vi omhändertagna ändå. Problem uppstår dock under loss
ningen. Firman äger endast en gammal truck som går tungt och slirar i 
gruset på den sluttande uppfarten. Sture måste vända lastbilen. Till 
slut, efter en hel del trixande, är de sista buntarna med parkettgolv 
avlastade. Efteråt blir vi inbjudna på kaffe (igen!), i det privata bonings
huset bredvid firman. Sture tackar ja och vi visas in i köket och tar 
plats vid ena änden av bordet. Hela familjen sitter och äter knödelsoppa.
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Eftersom jag inte talar tyska hamnar jag utanför och känner mig gan
ska obekväm i det privata sällskapet. Sture talar och skojar dock hela 
tiden med familjemedlemmarna under tiden som han tvingar i sig kaf
fet. Efter en stund frågar man om vi vill äta med dem. Detta erbju
dande avböjer Sture lite tafatt och generat. Vi tackar för oss och går 
istället. På väg mot lastbilen berättar Sture återigen hur viktigt det är 
att tacka ja till sådana inbjudningar, även om han nu är dålig i magen 
av allt kaffe. ”D et är ett bra sätt att träna sin tyska”, säger han.

13.10 har vi sytt ihop trailerns kapell. Sture kör en liten bit på vägen 
tillbaka mot München. Han vet ännu inte var bilen ska lastas och vågar 
därför inte köra så långt. ”Vi kan bli skickade vart som helst... ”. Klockan
13.30 stannar vi på en liten rastplats invid landsvägen. Solen har gått i 
moln. Sture skickar ett meddelande till speditören i Sverige, via satellit
sändaren: ”Jag är loss nu”. Därefter äter vi — äntligen! Sture vill inget 
kaffe ha efter maten.

”Nu får vi stå här och vänta på lastbesked, det kan komma när som 
helst. D et kan dröja till åtta i kväll”, säger Sture. Under tiden skickar 
han några meddelanden på skoj till kollegor ute i Europa. Efter maten 
samtalar vi om våra barn. Sture berättar om sin son. En gång i skolan 
fick han i uppgift att läsa en bok och att skriva en recension. Sture 
säger att sonen inte kunde välja någon bok. Han var inte alls intresse
rad av att läsa. Lärarinnan föreslog då en bok av Jonas Gardell. ”Den 
tänker jag inte ens ta i. Han är ju bög”, svarade sonen, säger Sture. Han 
berättar att lärarinnan sagt att hon skulle tala med pojkens far. ”Ja gör 
du det, han tycker likadant”, kontrade sonen. ”Jag hatar bögar. Och nu 
talas det om att de ska få skaffa barn?!”, fortsätter Sture upprört och 
berättar hur onaturligt han anser det vara. Han säger också att han inte 
gillar män med hål i örat. Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera situa
tionen och kommenterar inte uttalandet. Jag tänker frustrerat på vad 
Sture sagt tidigare, att alla människor är lika mycket värda. Efter en 
stund blir tystnaden smått pinsam i lastbilen. Bara dieselbrännaren surrar 
tyst. Jag försöker blunda en stund och Sture tar fram en bok med 
kåserier av Herman Lindqvist.

Klockan 14.30 händer något anmärkningsvärt. Utan förvarning kom
mer som en vit vägg av dimma rakt mot oss. Temperaturen faller snabbt,
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fyra fem grader, och det börjar storma, hagla och snöa. Hela lastbilen 
skakar i vinden. Sture bryr sig först inte. Han fortsätter läsa. Men när 
marken efter en stund börjar täckas med snö börjar han resonera med 
sig själv om han ska köra närmare motorvägen? Han vill inte riskera 
att blir insnöad. Läget är dock inte akut ännu och han bestämmer sig 
för att avvakta.

16.30 står vi fortfarande och väntar. Sture visar tecken på irritation 
över lastbeskedet som dröjer. Det har i alla fall slutat snöa och vädret 
förbättras sakta. ”Det är drygt och onödigt att behöva vänta så här 
länge”. Han hämtar två öl som vi dricker under tystnad och sänder ett 
nytt meddelande till åkeriet. När inget svar kommer sänder han ytterli
gare ett meddelande, ”för att sätta biåslampan på dem”. Sture berättar 
att han inte alls är nöjd med speditörens sätt att sköta sitt arbete. ”Dom 
har inte själva varit ute och kört. Speditörerna tror att dom vet hur det 
är här ute. D et blir jobbigt när dom lovar omöjliga saker till kunder. 
D et är ju vi förare som får ta det sedan”, säger han uppgivet.

Klockan 17.20 kommer äntligen besked från speditören. Vi ska åka 
västerut, förbi München, och nästa dag lasta tjugotvå ton gjutgods 
utanför Landsberg. Sture startar lastbilen och vi åker genast. I ett litet 
samhälle innan vi kommer upp på huvudvägen är det dåligt skyltat. 
Helt utan förvarning, mitt i en kurvig nerförsbacke, kommer vi fram 
till en viadukt som Sture i sista stund inser är för låg. Lastbilen går inte 
under. Han panikbromsar och backar sedan lastbilen förbi kön som 
växer bakom honom. Ingen olycka inträffar och Sture behandlar bilen 
smidigt och säkert. Han blir varken stressad eller irriterad.

19.00 är vi framme i närheten av fabriken där vi ska lasta på morgo
nen dagen efter. Vi står på en minimal parkering utanför ett stängt 
väghotell. Sture pratar med en tysk förare från samma åkeri som också 
står parkerad här för natten. Vi ska snart gå och äta på en restaurang en 
liten bit bort efter vägen. Det blåser, snöar och är minusgrader ute.

21.30 är vi tillbaka i lastbilen. Vi har ätit en trerättersmiddag med 
två stora öl och en snaps till kaffet på ett riktigt fint värdshus med 
bordsservering. ”Sådana middagar hör till ovanligheterna”, säger Sture. 
Han tror sig kunna lova att vi är hemma någon gång under lördagen. 
Godset som ska lastas på morgonen är brådskande och måste vara i
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Köping på söndagen. Därför talar mycket för att trailern går direkt 
hem. ”Men man kan aldrig vara säker”, säger han.

*

Detta kapitel är uppdelat i två delar. Del ett ägnas åt beskrivningar och 
analyser av de manligheter som i medier och populärkultur från 1970- 
talet har förknippats med lastbilar och lastbilsförare. Särskild vikt läggs 
vid de konsekvenser som går att härleda ur iscensättningarna av dessa 
maskuliniteter. Som utgångspunkt för analysen av intresset för truck
ers och cowboys används begreppet maskulinitetskris. I del två gran
skas empirin utifrån olika teorier om genus. Utgångspunkten är att det 
inte finns några vattentäta skott mellan berättelserna om lastbilsförare 
i medier, populärkultur och i mitt fältarbetsmaterial. I texten väljer jag 
emellertid att analysera de förra som myter om truckers, och de senare 
i termer av manligt manuskript (jfr Brittan 1989:61). Analysen utförs 
även med hjälp av begreppen genuskontrakt (jfr Hirdman 2001b:77ff) 
och hegemonisk maskulinitet (Connell 1999).

Huvudsyftet med kapidet är att ”bråka” med bilderna av lastbilsfö
rare, både föreställningarna som upprätthålls inom yrket och sådana 
som finns utanför åkerinäringen. Därför utgår jag från mina intervjuer 
och fältanteckningar i första hand och väljer att hänvisa till sådana 
teorier och begrepp som jag finner användbara och relevanta för mina 
syften. Jag gör det i full förvissning om att vissa av teoretikerna sins
emellan inte fullt ut kan sägas vara kompatibla. Detta ser jag emellertid 
som ytterligare en oundviklig konsekvens av tillvarons komplexitet och 
väljer med Haraway (1999:132f) att bortse från det / texten.

Enligt uppgifter från Svenska Transportarbetareförbundet organi
serade man år 2002, 35.600 yrkesförare och bland dem fanns 1.830 
kvinnor (5%). Omkring 600 organiserade chaufförer arbetade som 
udandsförare, en av dem var kvinna. Denna mansdominans gör att 
framställningens förhållande till begreppet genus blir något problema
tiskt, framförallt ifråga om vilka aspekter av lastbilsföraryrkets manliga 
könskodning som kan hänföras till dominansen av män och vad som 
kan antas vara en effekt av samhällets syn på manlighet.
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Myter om truckers

Utgångspunkten för analysen av myterna om truckers är filmen Convoy 
och reportageboken Trucking World Wide. Boken och filmen utgör vik
tiga källor för de föreställningar om lastbilsförare som finns i samhäl
let (utanför åkerinäringen). Därför presenteras dessa relativt ingående, 
med fokus på vilken typ av maskulinitet som där reproduceras. Sedan 
granskas hur myterna om lastbilsförare färgat av sig inom forsknings- 
baserade presentationer av yrket. Avslutningsvis uppmärksammas vilka 
konsekvenser mytens manlighet kan sägas vara behäftad med samt vilka 
behov myterna kan tänkas fylla i samhället.

Jag inleder emellertid med att presentera hur den västerländska före
ställningen om en koppling mellan män och maskiner kan ta sig ut
tryck.

Den flytande gränsen mellan män och maskiner
Även om förhållandena förändrats drastiskt sedan 1950- och 1960-ta- 
len är USA på många sätt ett föregångsland för svenskar. D et finns till 
exempel en föreställning om att Sverige är världens mest amerikaniserade 
land. Tom O ’Dell hävdar emellertid att det som många svenskar be
traktar som amerikanskt i själva verket är uppbyggt kring svenska tolk
ningar av och föreställningar om hur det är i USA. Följaktligen ser han 
detta som svenska företeelser (O’Dell 1997:8).

Ifråga om lastbilsförare förhåller det sig lite annorlunda. Myterna 
om truckers hämtas i princip direkt från USA. D et svenska materialet 
reproducerar så gott som samma bild av förarna som det amerikanska. 
Även om förarnas vardag i USA och Sverige skiljer sig åt, framförallt 
eftersom regelverket kring transporter ser helt olika ut (Agar 1985), är 
den symboliska kopplingen mellan föraren och hans bil densamma. 
Boken Great trucks, som uteslutande handlar om lastbilar, inleds dess
utom med att det moderna projektet knyts till lastbilen som framstår i 
det närmaste som ett levande (manligt) subjekt:
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Lastbilar är ett fenomen som hör det 20:e århundradet till. De utvecklades 
från de hästdragna vagnar som användes vid slutet av 1800-talet till dagens 
högst komplexa maskiner vilka, förutom att de har hjul och transporterar 
gods, uppvisar få likheter med sina föregångare. De tidigaste lastbilarna 
var bara lite mer än hästdragna maskiner utrustade med motorer vars kraft 
kom från ånga, bensin eller diesel. Den moderna lastbilen är däremot 
oumbärlig för livet på jorden som vi känner det idag. Lastbilar används för 
att transportera gods på samtliga kontinenter, i alla länder och av alla typer 
av organisationer. De utgör själva förutsättningen för nationernas eko
nomi, såväl som deras säkerhet eftersom lastbilar utgör en vital kompo
nent inom alla arméer. Lastbilar har också varit en drivande kraft bakom 
många länders utveckling eftersom de spelar viktiga roller inom handeln 
och byggandet. Allteftersom lastbilarna har utvecklats till avancerade ma
skiner har designers utrustat dem för allt mer specialiserade roller: lastbi
lar för körning i ogästvänlig terräng, lastbilar för att transportera enorma 
laster på jämn väg, lastbilar designade för militära syften, för byggbran
schen, skogsbruket, brandbekämpning och så vidare. Det är ingen över
drift att säga att listan kan göras oändlig (Carrol 1996:1).

Lastbilen beskrivs inte uttalat i termer av kön, men citatet uppvisar 
stora likheter med sådant som i vårt samhälle känns igen som maskuli
nitet (jfr Eduards 2002). Lastbilens betydelse beskrivs dessutom otve
tydigt utifrån ett manligt perspektiv med hjälp av ord som uppbyg
gande, exploaterande och förstörande (eller försvarande, om man är 
välvillig i sin tolkning). E tt spegelvänt exempel på temat män, maskuli
nitet och maskiner kan hämtas från fotoboken Men at Work av Lewis 
W Hine (se Mellström 1996:113). Om det var manliga maskiner som 
beskrevs i citatet ovan handlar det här snarare om maskinliknande män:

Detta är en bok om arbetare: modiga, yrkes skickliga, djärva och fantasi
fulla män. Städer bygger inte sig själva, maskiner kan inte skapa maskiner 
utan att mäns hjärnor och arbete ligger bakom. Vi kallar detta Maskin
åldern. Men ju fler maskiner vi använder desto mer behöver vi riktiga män 
för att konstruera och styra dem. Jag har arbetat i många industrier och 
träffat tusentals arbetare. Jag har tagit hit några för att ni ska få träffa dem. 
Somliga av dem är hjältar, alla är de personer som det är en glädje att 
känna. Jag skall ta med er till hjärtat av den moderna industrin där maskiner
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och skyskrapor byggs, där männens karaktärer formas in i motorerna, flyg
planen, generatorerna av vilka allas våra liv och välmående beror. Så ju 
mer ni ser av moderna maskiner, desto mer kommer ni måhända att hög
akta de män som gör dem och manövrerar dem.

Även om detta citat hämtats från en amerikansk bok utgiven under 
1930-talet kan föreställningarna i hög grad sägas vara levande i Sverige 
idag. Kopplingen mellan lastbilar och manlighet är så pass fast rotad i 
ett ”kollektivt medvetande” att gränsen mellan män och maskiner ofta 
blir diffus och storheterna är ibland svåra att skilja från varandra (jfr 
Mellström 1999:57ff). Redan från unga år socialiseras pojkar på detta 
och liknande sätt till att rikta sitt intresse mot maskiner och teknik, 
vilket inte bör underskattas när mansdominansen inom åkerinäringen 
diskuteras.

Definitioner av och motiv för mytdiskussionen
Många människor har en bestämd uppfattning om lastbilschaufförer, 
det är åtminstone min erfarenhet. När avhandlingsämnet förts på tal 
har jag ofta blivit ombedd att dementera eller bekräfta olika föreställ
ningar om chaufförer. Jag har ställts inför frågor som: ”Hur är dom?” 
och ”Är dom verkligen ..?” Frågorna är naturligtvis omöjliga att be
svara utan att göra sig skyldig till förenklingar. Men eftersom de ställts 
utgår jag från att det finns ett utbrett intresse för gruppen lastbilsfö- 
rare. Detta avspeglar sig också i det faktum att ett stort antal av artik
larna om åkerinäringen i dagspress, oavsett om det är motiverat eller 
ej, förses med bilder på lastbilar, gärna i färg. Idag är medieexponeringen 
av chaufförer kanske inte lika utbredd som under 1970- och 80-talen, 
men när lastbilar och lastbilsförare behandlas i medierna görs det ofta 
på ett iögonenfallande sätt.

Berättelserna om lastbilschaufförer har, precis som i citaten ovan 
om lastbilar och arbetare, antagit en form som jag vill likna vid ett 
slags myt — även om begreppet i detta sammanhang inte är helt oprob
lematiskt. Särskiljandet mellan sådana mytliknande berättelser om 
lastbilsförare och min egen framställning av lastbilsföraryrket handlar
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emellertid inte om att skilja sanning från osanning. Men de berättelser 
om chaufförer som jag här väljer att betrakta som myter presenteras av 
sina upphovsmän med anspråk på att förmedla sanningar om last
bils föraryrke t.

Ronny Ambjörnsson (1999) har använt ett mytbegrepp som är rele
vant för mina syften. Han bok Mansmyter handlar om populärkulturella 
konstruktioner av manlighet. Utmärkande för berättelserna som han 
analyserar som myter är att de kommit att leva ett eget liv. De har 
kunnat översättas både till olika språk och olika genrer, utan att inne
hållet förvanskats (1999:9). Ambjörnsson menar dessutom att myt
föreställningar ofta uppstår i situationer där fakta saknas. Båda kriterierna 
kan sägas vara uppfyllda i fallet lastbils förare. Yrkesgruppen utgör en 
relativt sluten gemenskap som lever lite vid sidan av samhället och 
som de flesta människor sällan kommer i kontakt med. Samma stereo
typa bild av lastbils förare förmedlas dessutom i både filmer, böcker 
och sånger.

Roger Horrocks (1995:17) definierar myt, i sin analys av maskulini
teter på film och i litteratur, som en kollektiv fantasi vilken strukture
rar människors liv och vardag. Det är också motivet för min analys av 
mediebilderna av lastbilsförare, att de påverkar människor både inom 
och utanför åkerinäringen.

Min analys är visserligen också den perspektivbunden (Beronius 
1991:22ff) och har ett specifikt syfte. Men till skillnad från lastbils förar- 
myternas producenter har jag som ambition att peka på svagheter i 
mina resonemang och jag är också medveten om att inkonsekvenser är 
oundvikliga. Jag koncentrerar mig dessutom mer på att analysera möj
liga konsekvenser av lastbilsförares vardagliga strategier och åkeri
kulturens försanthållanden, än att beskriva yrkesutövarna.

D et viktigaste argumentet för att använda begreppet myt i avhand
lingen är dock pragmatiskt. Genom att benämna populärkulturella 
representationer av lastbilsförare myter blir det enklare att skilja av
handlingens olika berättelser åt. När jag fortsättningsvis talar om my
ter om truckers är det alltså medierepresentationerna som åsyftas.
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Trucking World Wide
Trucking World Wide har jag valt ut som representant för de böcker 
som finns om lastbilsförare, vilka till antalet är få men vars betydelse 
för människors föreställningar knappast kan underskattas. Den bild av 
lastbilsförare som förmedlas genom böckerna är också mycket enhet-

Boken gavs ut (första gången) 1984, men säljs fortfarande. Den be
står av en samling artiklar från tidningen TRAILER:s första år. Jour
nalisterna har följt förare och skildrar deras vardag i Australien, Alaska, 
på Nordkalotten, Brasilien, Afrikas djungler och Saudi-Arabien. An
demeningen är emellertid att berättelserna är giltiga även för chauffö
rer i Sverige:

Varhelst i världen man möter en lastbilschaufför är han densamme. En 
ensamvarg som utan kompromisser envist utför det arbete han blivit satt 
till att göra. Det spelar ingen roll om han sitter bakom ratten på ett road 
train som dundrar fram genom Australiens outback, eller han står i en 
tillsynes ändlös kö vid en gränsövergång i Centraleuropa. Han visar samma 
tålmodighet och engagemang inför uppgiften. Den här boken handlar om 
den mannen. Den dokumenterar hans insats i världen. Den ger läsaren 
inblick i livet på vägen, slitet, ensamheten, och tristessen. Men påvisar 
också yrkesstoltheten, sammanhållningen och glädjen i arbetet. Det är en 
bok för alla människor i hela världen med intresse för trucking (Trucking 
worldwide, 1984).

Den manlighet som knyts till lastbilsförarna konstrueras med hjälp av 
ett antal nyckelord eller teman vilka får strukturera min presentation.

D et första är miljöerna förarna arbetar i. Arbetet utförs visserligen i 
och med hjälp av lastbilen, men det temat är underordnat de extrema 
naturförhållanden som förarna har att bemästra. Chaufförerna fram
ställs därmed indirekt genom beskrivningarna av miljön där lastbilen 
framförs. Förarna skildras som individer vilka med fara för eget liv 
osjälviskt utsätter sig för umbäranden för att leverera varor och gods 
till olika kunder:

Det har blivit ett gift i kroppen — nästan på samma sätt som med cigaretter.
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Ett gift som man har svårt att klara sig utan. Och därför fortsätter Hugo 
sitt jobb som långtradarchaffis på världens nordligaste rutt. En av värl
dens tuffaste trader. Två gånger i veckan hämtar han styckegods från Lu
leå till Kirkenäs och Vadsö i allra nordligaste Norge med ett stenkast till 
ryska gränsen. Det är en trad som går genom Europas ödsligaste vildmar
ker där det ibland är tiotals mil mellan gårdarna. En trad som går genom 
fem olika språkområden. Längs hans trad talas norska, skoltiska, nord
samiska, finska och svenska. Det här området är också ett av Europas mest 
fruktade köldterritorier.

Med Superlativen nordligaste, tuffaste, ödsligaste och mest fruktade, 
konstrueras på detta sätt lastbilsförarmaskuliniteter. Den som frivilligt 
ger sig i kast med sådant måste vara något alldeles särdeles. I Afrika, 
sägs det, saknas i princip vägar och där finns heller inga gränser för vad 
förarna tvingas utstå: ”D et var 25 år sedan Alex kom till Afrika. För
modligen har han varit med om det mesta en långtradarchaufför kan 
ha mardrömmar om”.

E tt annat tema i boken är förarnas relation till andra män/ manligheter. 
Den mest frekvent beskrivna relationen är den till polisen. Myndighets- 
utövarna görs till motståndare mot vilka förarnas manlighet kan jäm
föras. Poliserna, och det stelbenta regelverk dessa representerar, utgör 
ett hinder som förarna med olika knep måste övervinna:

Lagarna tillåter tre trailers efter en dragbil, eller tre släp efter en lastbil. 
Dessa ”dogs”, som trailer och släp kallas, är ofta 12,5 meter långa och tre- 
resp. fem-axliga. Men det händer att man hänger på ytterligare ett eller två 
släp. Ju längre ut i obygden man kommer, desto längre och tyngre blir 
”road-trains”. I varje fall betraktar åkarna lagarna som mycket flexibla. 
Man kör efter parollen: -  Ingen är skyldig, förrän han åkt fast!

Förarna tillskrivs ett pragmatiskt sunt förnuft och läsaren övertygas på 
olika sätt om att en lastbilsförare kan man lita på. I ett reportage om 
Alaska Highway intervjuas till exempel Jean-Baptist:

Vi frågar en aning försynt om Jean-Baptist någonsin kände sig rädd där han 
satt i sin kalla och översnöade hytt. — Oh, no. Jag har varit pälsjägare och
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kunde klarat mig därute hela förbannade vintern. Det fanns ju gott om 
renar, så inte hade jag behövt svälta. Nåväl, när det äntligen slutade ösa 
ned tog jag mig upp på highwayen och började gå mot Destruction Bay. 
Efter en halvmil mötte jag en polisbil som satt fullständigt inkilad i snön. 
Det var folk som var ute för att leta efter mig. När jag fick ut grabbarna var 
dom halvt ihjälfrusna. Så det var jag som fick rädda dom!

Även om förarna skildras som hjälpsamma och pålitliga gäller det sam
tidigt att de behandlas väl. En chaufför får i boken själv berätta hur 
han ständigt tvingades muta polisen för att överhuvudtaget komma 
någon vart:

Jag tröttnade tvärt en dag. Det var en lördag och jag var på väg till Nimba, 
trött, skitig och hungrig. Jag hade inte långt kvar när en sheriff stoppade 
mig. Han hade parkerat sin Fiat 500 tvärs över vägen. -  Där stod han, den 
tuffe sheriffen, lutad mot sin bil. Han hade en cigarett dinglande i mungi
pan och högerhanden nonchalant vilande på pistolhölstret. Alex hade två 
alternativ: han kunde stanna och betala — han kunde köra sin gigantiska 
Autocar rakt över Fiaten. Alex valde det senare. -  En Fiat 500 är som en 
ungbjörk. Du behöver bara luta dig mot den. Den fick ett helt nytt utse
ende, det kan jag garantera. Något platt, om beskrivningen tillåts.

En i sammanhanget viktig iscensättning av maskulinitet, som i boken 
presenteras som kompatibel med förarnas, är den som cowboyen re
presenterar. När boken skrevs vid slutet av 1970-talet och under inled
ningen av 1980-talet sammanblandades ofta lastbilsförare med cowboys:

San Fransisco med sina mäktiga broar flimrar förbi i väster. Staterna Oregon 
och Washington slukar däck och timmar. Det är en trad full av skönhet 
och historia. Här såg guldruschen en gång sina hektiska dagar — här rådde 
vilda västerns obönhörliga lagar. Hit kom lycksökarna och äventyrarna. 
Här rådde nybyggaranda. Idag är hästarna borta -  men inte hästkrafterna. 
Äventyraren finns kvar. Ibland har dom hatt och stövlar på. Revolvern 
brukar inte ligga för långt utom räckhåll. Historien har bara bytt skepnad 
en smula. För hundra år sedan hade Buttonwillow med största sannolikhet 
sitt casino och sin saloon. Fagra damer bjöd ut sina tjänster till dom genom
ridande kofösarna och äventyrarna utan mål. [...] I dag står inga löddriga
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hästar bundna utanför Buttonwillows vattenhål. I stället trängs mäktiga 
och blänkande Kenworths, Peterbilds, Freightliners, Whites, Fords, GMC:s, 
Internationals och en och annan Mack utanför entrén.

Förhållandet till hem och familj är ett annat betydelsefullt tema. Förarna i 
boken presenteras visserligen i första hand som yrkesmän, eventuella 
familjer nämns bara på några få ställen i boken. Men utifrån dessa 
korta passager går det emellertid att utläsa en hel del information om 
vad en förare antas prioritera i livet: ”Visst låter det frestande. E tt jobb 
som kranförare hemma vid gruvan i Sydstavanger. Fasta arbetstider. 
Komma hem varje kväll till frun och de två barnen. Sova i egen säng 
varje natt. Och egentligen skulle inte heller inkomsten bli sämre. Flan 
skulle tjäna sina 110.000 norska kronor per år”. För någon med familj 
och två barn låter erbjudandet onekligen rimligt, men här handlar det 
om mytens lastbilschaufför som antas vara annorlunda än andra män
niskor:

Han skulle slippa den ständiga oron för att bränslet fryser mitt ute i vild
marken i 40 graders kyla. Slippa chansningarna att ge sig ut i rykande 
snöstorm. Slippa den nervpirrande körningen på ishala fjordvägar där berg
väggen står rakt uppåt på ena sidan och där ”diket” på andra sidan är Norra 
Ishavet 400 meter längre ner. Hugo tänder sin cigarett och funderar med 
kisande ögon för att slippa röken i ögonen. Egentligen är det svårt att 
förklara varför man fortsätter. — Man har sin frihet. Friheten att stanna vid 
vilket fik man vill. Friheten att stanna och sova en stund när man blir trött. 
—Jag vet att det inte låter som någon stor frihet. Men jag kan inte förklara 
det på ett bättre sätt.

Ställd inför valet mellan friheten på vägarna i norr och tryggheten 
hemma hos familjen väljer truckern det förra. Paulo är en chaufför 
från Brasilien. Även han nämner en familj och en liknande valsitua
tion:

På väg utefter väg BR 040 berättar ”fiscal” Paulo lite om sig själv. Vi får 
veta att han är gift och har sex barn i åldrarna 7-29 år. Han berättar om hur 
mycket en bil betyder för sin ägare: hur de brasilianska förarna älskar sin
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bil -  lika mycket som familjen. Det är därför dom flesta, även äldre bilar 
ofta är så välvårdade.

Hur mycken omsorg familjen ägnas nämns inte, vilket visar vad my
tens förare antas prioritera — arbetet och lastbilen. Endast en artikel 
avviker från det mönstret. Den handlar om truckingfestivaler. När fö
raren inte är i tjänst kan han uppenbarligen kosta på sig att visa upp en 
mer nyanserad manlighet än när han sitter bakom ratten. I den artikeln 
framgår att chaufförerna är ”lika familjebundna som alla andra”, men 
passagen är ett undantag från resten av boken som genomgående re
producerar bilden av lastbilsförare som män vars huvudprioritet i livet 
är lastbilen och uppdraget.

Nästa tema är förhållandet till kvinnor och kvinnlighet Kvinnorna som 
framträder i boken placeras nästan uteslutande inom en omvårdande 
servicesektor. Endast två namngivna kvinnor bryter mot det mönstret. 
Bara en av dem är chaufför. I boken nämns kvinnliga chaufförer endast 
i två korta passager. Den ena utgörs av en bisats i en längre hyllning av 
lastbils föraren som man: ”Personifieringen, hjältarna, stjärnorna — låt 
oss inte undvika ord som primadonnor — tycks höra hemma inom 
truckingen.” Den andra ser ut så här:

Vi släntrar över till den punkterade bilen och hälsar på Mary medan hon 
drar på sig sina boots. Stereon dånar i förarsätet och dom gamla Elvis
låtarna tycks nästan som om dom vore skrivna för truckers. Mary lämnar 
över sitt kreditkort till servicegänget. — Är på väg till San Fransisco. Stan
nade bara till för däckets skull. Efter en kopp kaffe är jag ute på vägen 
igen. Jag har lasten full med möbler som måste vara i Frisco före gry
ningen.

Värt att påpeka här är att författarna inte gör någon speciell poäng av 
att föraren är kvinna. Så länge hon sköter sitt jobb tillåts hon uppen
barligen smälta in i den manliga gemenskapen, men det gäller bara så 
länge som hon lever upp till idealbilden av en lastbilsförare. Den andra 
kvinnan som presenteras med namn heter Kelly. Hon kör visserligen 
inte lastbil, men liksom Mary lever hon upp till det maskulina mönster 
som boken i övrigt är uppbyggt efter:
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[Innan] vi når Tok får vi syn på en ensam flicka som kommer ridande på en 
häst. En aning förvånade stannar vi mitt ute i vildmarken, miltals från 
någonstans för att prata en stund med Kelly Wilson. Bredvid henne står 
en hund som i våra ögon mer liknar en varg. Ur packningen till hennes 
extrahäst skymtar vi kolven på ett gevär. Kelly Wilson berättar att hon är 
på väg till Winnipeg, en sträcka på 500 mil. Hon har campat under sin 
långa väg. Vår första fråga är kanske en aning fånig, men för oss ganska 
självklar. Är hon inte rädd för björnarna? -  Jag gillar inte björnar, svarar 
Kelly helt frankt. Men så länge dom låter mig vara i fred har jag ingen 
anledning att ge mig på dom. Försöker dom sig på några tricks så skjuter 
jag direkt. Vi behöver bara möta hennes blick för att förstå att Kelly Wil
son menar allvar.

Respekten inför den ensamme äventyraren är densamma oavsett indi
videns kön, men det är uppenbart att bedömningen sker utifrån en 
manlig mall. Mary och Kelly är åtminstone de enda kvinnorna i boken 
som presenteras som subjekt, alla andra bara nämns i förbifarten och 
uppmärksammas främst för sitt utseende: ”En snygg servitris förkla
ra r ...”, ”Här är tjejerna mer än vanligt vackra och tjänstvilliga . . .”, 
”Servitriser springer benen av varandra med kaffekannorna ångande 
heta.”. Prostitution nämns vid några tillfällen. Företeelsen förhärligas 
kanske inte, men framställs ändå som en oundviklig och inte speciellt 
problematisk del av förarnas vardag: ”Boom Prato är en bordell. — D et 
finns en i varje by, säger Paulo. José och Paulo skryter om sin nya bil 
och Boom Pratos flickor måste till varje pris inspektera Scanian. Den 
fick godkänt. Framförallt var man imponerad av sängen!”. Sättet att 
skildra prostitution och prostituerade på gör något med uppfattningen 
om företeelsen eftersom de problem som faktiskt går att hänföra till 
prostitution ignoreras. Kvinnorna i en by sägs till exempel vara så pass 
vackra och tillgängliga att:

[det] råder totalförbud för oss Di Gregorioanställda att stanna ens för en 
kopp kaffe. Förr var det hopplöst att få grabbarna att fortsätta. Och när 
dom äntligen kom i bilarna igen försökte dom köra in den förlorade tiden. 
Det brändes massor av onödig soppa och punkteringarna ökade lavinartat. 
Till slut ledsnade Augostinho Di Gregorio och utfärdade förbudet. Om
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någon av oss stannar här, ja då blir det kicken direkt. Så nu kör alla Di 
Gregorio-förarna förbi den lilla byn men inte utan avundsjuka blickar på 
bilarna som står parkerade utanför entrén.

Förbudet utfärdades för att skydda bilarna och transportuppdragen, 
inte för att prostitution var en företeelse åkeriägaren tog avstånd från, 
eller av omsorg om kvinnorna. Föreställningen att kvinnors uppgift är 
att finnas till för mannen när han behöver henne reproduceras på lik
nande sätt genom hela boken.

Vilka förare är det som valts att representera yrkeskåren? En av dem 
är svensk, han beskrivs lite mer ingående än övriga: ”D et går väl an att 
lossa nu, säger Christer. Men häng med och riv kapellet i sommar, i 50 
graders värme! Då flinar man inte precis”. Christer presenteras som en 
helt vanlig chaufför vid 1980-talets början. 1979 började han köra gods 
till och från Saudi-Arabien. Tio gånger om året tar han ”svängen” på 
tre till fyra veckor. Hans berättelse blir oundvikligen extraordinär med 
tanke på arbetet han utför och hans förhållningssätt till det, oavsett 
hur han själv ser på saken: ”Skriv nu för fan ingen romantisk äventyrs
skildring, säger Christer till mig redan vid starten från Sverige. Köra 
på Saudi är ett jobb, kanske lite krångligare och annorlunda, men i 
princip som vilket annat chaffisjobb som helst”. Det är emellertid svårt 
att inte göra beskrivningen av en resa med en chaufför till Saudi-Ara
bien till en hjältemyt. Bara genom att berätta om en förare som lossar 
gods i 50 graders värme och som dagligen tvingas hantera tullare ”som 
inte verkar bära sina Colt 45:or för prydnads skull”, skapas en hjälte. 
När han talar om ”saudi-traden” som vilket transportuppdrag som 
helst blir det indirekt en beskrivning av manlighet, eftersom ” [de] som 
kommer med de vildaste historierna är sådana som kört en enda sväng 
till Riyad och sen lever resten av livet på det”. Sådan är inte Christer.

Boken knyter på dessa sätt vissa speciella egenskaper till gruppen 
lastbils förare, och eftersom majoriteten av omskrivna förare är män 
blir det samtidigt en konstruktion av maskulinitet. För att visa att be
rättelsen går att översätta till olika medier väljer jag att beskriva den 
förmodligen mest inflytelserika källan till föreställningar om lastbils- 
förare, nämligen filmen Convoy (jfr Agar 1985:166).
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Filmen har vid upprepade tillfällen under avhandlingsarbetet dykt upp 
i olika sammanhang. Både lastbilsförare och andra människor har refe
rerat till den. Filmen hade premiär 1978. För regin stod Sam Peckinpah. 
Handlingen byggs kring två parallellteman vilka båda rör genus. Först 
och främst beskrivs relationen mellan två män, en ”independent ope
rator” med smeknamnet Rubber Duck (Kris Kristoffersson) och en 
polis som kallas Dirty Lyle (Ernest Borgnine). Filmens andra tema 
rör relationen mellan Rubber Duck och en kvinna, vars namn är Melissa 
(Ali MacGraw).

Handlingen inleds med bilder på en till synes ändlös ökenväg. San
den yr och hettan sätter luften i dallring. Efter en stund uppenbarar sig 
en svart lastbil vid horisonten. Den framförs av hjälten, Rubber Duck. 
Kort därefter dyker en öppen sportbil upp med filmens kvinnliga hu
vudperson, Melissa. Först kör hon ikapp och lägger sig jämsides med 
lastbilen. Sedan kör hon skrattande om och lägger sig framför. Rubber 
Duck tutar irriterat, men antar samtidigt utmaningen. Melissa svänger 
fram och tillbaka över vägen för att hindra honom att köra om, men 
efter några försök ligger bilarna sida vid sida. Det visar sig att hon kör 
med kjolen uppdragen och benen självsäkert isär. I handen håller hon 
en kamera med vilken hjälten fotograferas. Plötsligt dyker en polisbil 
upp på kollisionskurs. Polisen tvingas väja ut i gruset, men vänder 
omgående och jagar paret med ljudande sirener. Rubber Duck stannar 
irriterat lastbilen. Melissa parkerar på behörigt avstånd. Denna inle
dande scen avslutas med att Rubber Duck tilldelas böter, vilka omgå
ende avskrivs när polisen med list lockas att jaga efter sportbilen istäl
let.

E tt av filmens två teman har därmed introducerats. Rubber Duck 
har utmanats av en kvinna i vägens manliga rum och maktobalansen 
som därmed uppstått måste enligt filmens (och mytens) logik återupp
rättas. Melissa övermannas också relativt omgående av Rubber Duck, 
mentalt såväl som fysiskt. Innan filmen kommit halvvägs har hon tagit 
plats i hans lastbil och väl där förvandlas hon under några korta sek
venser från en självständig, dödsföraktande och stark kvinna, till en 
räddhågad, skör och av män beroende individ.

-118-



Berättelsens huvudtema handlar om ett slags tvekamp mellan två 
olika manligheter. Detta tema introduceras genom att hjälten och några 
av hans närmaste kollegor luras av Dirty Lyle att köra för fort. Istället 
för böter visar det sig emellertid att han är ute efter mutor. När hjälten 
motvilligt överlämnar pengarna säger han till polisen: ”Snart kommer 
du att bli en av oss. När transportarbetarefacket börjar organisera poli
ser”. Lyle replikerar hånfullt att han absolut inte kommer att gå med i 
deras förbund. Rubber Duck konträr då med att det inte är hans för
bund. Han är ”independent”, oberoende. ”Då har vi en sak gemen
samt”, säger Lyle. ”Två”, svarar hjälten: ”Vi dör ut” . Andemeningen i 
replikskiftet går att läsa som att samhället förändras och den maskuli
nitet som båda lever upp till är på väg att försvinna. D en maskulinitet 
som Rubber Duck och Dirty Lyle förkroppsligar har som tydligaste 
kännetecken att den inte riktigt passar in i det moderna samhället.

Att lastbils förarnas sätt att leva inte accepteras inser Rubber Duck 
efter ett bråk, som startades av Dirty Lyle, på ett matställe. Filmens 
hjälte beslutar sig då för att fly till Mexico. Hans närmaste kollegor 
följer honom och en konvoj formeras. Rubber Duck blir dess naturlige 
ledare, även om han bestämt uttrycker sin oberoende status genom att 
hävda att han bara råkar köra först. Med hjälp av lastbilarnas kommuni
kationsradioanläggningar sprider sig snabbt ryktet om konvoj en och 
allt fler förare ansluter sig. Den förvandlas till ett allmänt uppror mot 
samhällets lagar och förordningar vilka inkräktar på förarnas frihet. 
Konvoj ens samlande budskap är att ingen förstår förarna, trots att det 
enda man vill är att bli lämnade ifred.

Värt att notera kring rollbesättningen är att två färgade skådespe
lare, en man och en kvinna, valts ut som offer. Dessa val avspeglar den 
föreställning som finns om lastbilsförare som vita män. D et ena ”off
ret” är en kvinnlig förare som kör med männen i konvojen. Hennes 
funktion i handlingen är (förutom att bekräfta bilden av lastbilsförare 
som vita) att förmedla budskapet att kvinnor inte kan köra lastbil. När 
man närmar sig en avtagsväg varnas kollegorna över radion om en 
skarp högersväng. Rubber Duck klarar kurvan utan problem, liksom 
de tre efterföljande bilarna med manliga förare. Men när den färgade 
kvinnliga lastbilschauffören ska utföra samma manöver välter släpet.
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H on hoppar då rasande ur lastbilen med (den trots allt ganska fyndiga) 
kommentaren: ”Vitt skräp. Jag borde ha köpt en svart långtradare”.

D et manliga offret är en av filmens centrala bifigurer: Mike. För
utom att han är färgad representerar han en helt annan manlighet än 
majoriteten av lastbilsförarna, vilket visar sig när Mike efter ett tag 
lämnar konvoj en. Orsaken är att han vill närvara vid sin hustrus för
lossning. Något som skulle vara en otänkbar handling för hjälten som 
visserligen har barn, men som värderar sin frihet på vägen högre än att 
vara med dem. ”Barnen har det bra hos sin mor”, säger han till Melissa.

D et visar sig att Mike stoppas på vägen till hustrun och fängslas av 
en rasistisk landsorts sheriff. Dirty Lyle får reda på detta och utnyttjar 
situationen för att komma åt hjälten. Han räknar nämligen med att 
Rubber Duck kommer till sin kollegas undsättning och beger sig där
för till häktet för att övermanna denne när han anländer.

Filmen avslutas därefter i två steg. Om den läses som en berättelse 
om manlighet blir det intressant att lägga märke till att det som på 
grund av en dramatisk upptakt såg ut att bli en uppgörelse man mot 
man, spolieras genom att Rubber Ducks kollegor, utan hans vetskap, 
kommer till undsättning och hjälper honom rasera den lilla staden där 
Mike sitter häktad. När Mike blåslagen kryper ut ur det sönderslagna 
häktet, säger hjälten skamfylld att han inte vill att någon annan betalar 
hans skulder. Dirty Lyle står i ruinerna, smutsig och djupt förnedrad. 
Rubber Duck lämnar honom med ett föraktfullt: ”Vi glömmer det 
hela”. Naturligtvis kan Lyle inte göra det, att ge upp finns inte som 
alternativ inom den manlighet han bekänner sig till. Han kallar istället 
in nationalgardet och upprättar en vägspärr vid gränsen till Mexiko dit 
han vet att hjälten är på väg.

Filmens slutscen utspelar sig vid gränsövergången. På ett finurligt 
sätt slumpar det sig så att Rubber Duck är den ende av förarna i konvoj en 
som kommer fram till vägspärren. Uppgörelsen man mot man som 
inte blev av vid första försöket kan därmed inledas. Dirty Lyle säger 
över radion att om Rubber Duck inte stiger ur lastbilen kommer han 
att sprängas i luften. Hjälten behöver bara några sekunders betänketid 
för att bestämma sig. Enligt hans logik finns ingen återvändo. Han ber 
först Melissa hoppa ur lastbilen. Men hon kräver att få stanna. Hon
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som självsäkert utmanade Rubber Duck i början av filmen erbjuder sig 
alltså att följa honom i döden. Hjälten är dock bestämd. Uppgörelsen 
gäller honom och Lyle. Han kastar ut henne ur lastbilen och sätter på 
sig ett par mörka solglasögon. Han varvar sedan upp motorn och rul
lar mot bron och det väntande uppbådet av poliser och bepansrade 
soldater. När han når bron börjar beskjutningen. Han klarar sig förbi 
motståndarnas första led. Därefter återstår Lyle som fattat posto på en 
pansarvagn på andra sidan. När Rubber Duck befinner sig mitt på 
bron skjuter Lyle med kulspruta mot lastbilen som går över kanten 
och exploderar i ett eldhav. När Lyle tittar ner i vattnet blir det uppen
bart att detta inte var den seger han önskade. Den har vunnits med 
hjälp av militär övermakt, vilket inte ger honom några manliga plus
poäng. Segern blir oundvikligen en pyrrusseger.

D et visar sig dock lite senare att Rubber Duck överlevt genom att 
kasta sig ur lastbilen i sista stund. I en epilog överraskar han den grå
tande Melissa. Till tonerna av filmens musikaliska tema passerar paret, 
på flaket till en lastbil, Lyle som långsamt inser att Rubber Duck fort
farande lever. Först ser han arg ut, sedan förbryllad, men efter en stund 
spricker han upp i ett förlösande skratt. Han har visserligen förlorat 
kampen, men mot en värdig motståndare, och eftersom Rubber Duck 
lever kan envigen fortsätta, åtminstone så länge samhället accepterar 
deras iscensättning av manlighet.

¥akta ellerfiktion?
Jag utgår från att det är okontroversiellt att beteckna Convoy som ren 
fiktion. Med Trucking World Wide förhåller det sig emellertid lite an
norlunda. Den befinner sig i en gråzon eftersom texten bygger på in
tervjuer och bilder av autentiska lastbilsförare. Men eftersom medi
erna förmedlar samma bild av manlighet betraktar jag dem som myter.

D et inflytande som dessa myter har haft över synen på lastbils- 
föraryrket och dess utövare ska illustreras med några citat från böcker 
där författarna utgår från egen forskning och skriver med den uttalade 
ambitionen att förmedla en verklighetstrogen bild av lastbilsföraryrket. 
Granskningen visar dock att det verkar vara svårt att inte göra texter
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om lastbilsförare till hjälteskildringar.
Författaren Christer Olsson (1990), som skrivit boken 'Landsvägens 

Riddare. Berättelsen om Volvo-chaufförernas bilar och vardag förr och nu, fram
ställer visserligen förarna på ett något mindre glamouröst sätt än i 
Trucking World Wide. Men hans beskrivning utgår dock från en lik
nande fascination för det manliga, och han förmedlar i princip samma 
endimensionella bild av lastbilsförare:

Det har varit svårt att hitta en titel som speglar innehållet (som till stor 
del handlar om bilarna, inte bara om chaufförerna). Jag växte upp i en 
miljö där många i min omgivning körde lastbil. När jag själv fick tillfälle 
att åka med i lastbilarna var det inte så konstigt att jag glorifierade chaufförs- 
rollen. Därför har jag valt ”Landsvägens riddare” som huvudtitel. Det är 
min tro att ingen yrkesgrupp i Sverige har ett så tufft jobb som lastbil
schauffören. Han (eller hon) jobbar ensam, har ett avgörande inflytande 
över sitt jobb i varje ögonblick och måste ofta ta snabba och riktiga 
beslut och stå för dem efteråt (Olsson 1990:6).

Olsson antyder inom parentes att en lastbilschaufför även kan vara 
kvinna, men i den löpande texten är hon lika osynlig som i myten.

Journalisten Eric Björklund (1981,1984,1991) har skrivit tre böcker 
om svenska lastbilschaufförer under andra världskriget. Innehållet pre
senteras så här på en av böckernas baksidor:

40 år efter den aktuella händelsen, kommer nu en exklusiv bok om ett 
stycke märklig transporthistoria -  Petsamotrafiken. Den handlar om svensk 
åkerinärings märkligaste åtagande någonsin. Den handlar om delvis bort
glömd — delvis okänd nutidshistoria. Sverige var isolerat. Europa i krig. 
Flygplan till flygvapnet och förnödenheter till landet måste fram. Sveriges 
åkare klarade transporten från det enda andningshålet mot omvärlden -  
hamnen i finska Petsamo vid ishavet. Petsamotrafiken handlar om detta 
åtagande. Om stormaktsspelet bakom kulisserna, förhandlingarna med 
transportörer och befraktare, om kölden, stölderna och umbärandena -  
om människor på och kring vägen (Björklund 1981).

Björklunds syfte med böckerna är att lyfta fram lastbils förarnas okända
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insatser under kriget. Men texten och bildmaterialet präglas starkt av 
en fascination som, även om framställningen bygger på ett historiskt 
material, påfallande mycket liknar truckermytens retorik och val av 
fokus. Min utgångspunkt är att sådana bilder oavsett om de är ”sanna” 
eller ej medverkar till att göra kvinnor och andra som inte lever upp 
till idealbilden till avvikare inom åkerinäringen.

Två sidor av samma my(n)t
Syftet med detta avsnitt är att visa hur det utifrån samma material går 
att förmedla två helt olika berättelser om chaufförer, beroende på vil
ket perspektiv man utgår från. D et är också ett sätt att uppmärksamma 
dels vilka intressen som finns för truckermyten idag, dels hur tidningen 
TRAILER har genomgått en förändring ifråga om vilken bild man vill 
förmedla av lastbilsföraryrket.

Lördagen den 10 januari 1998 publicerades i Göteborgs-Posten (GP) 
en artikel av journalisten Carin Höglund (1998a). I ett relativt långt 
och rikt illustrerat reportage i dagstidningens helgbilaga Två dagar be
skrivs en resa hon gjort i Ryssland med Mats, en svensk lastbilschauf
för. Researcharbetet innebar att Höglund levde ett par veckors tid till
sammans med föraren i hans bil. Titeln på GP-artikeln är: ”Med föns
ter mot öst eller ’Håll käft, käring — jag kör’”, och den inleds så här:

Jag säger som kompisen, det finns två sorters kvinnor, horor och idioter. 
Mats gör en paus, flinar tittar på Lulle, sneglar på mig. Vi har rullat om
bord och kedjats fast, djupt i valens mörka mage, sitter i den ruffiga lilla 
matsalen, dricker en ljummen öl. Mats är stöddig och glad, jargongen hård. 
Låt säga att en tjej blir erbjuden tiotusen spänn för ett ligg. Säger hon ja så 
är hon hora och säger hon nej så är hon en idiot. Han flabbar, tänder en 
cigg, lutar sig tillbaka på stolen.

Mats framställs som en man med en råbarkad jargong och sexistisk 
kvinnosyn. Höglund berättar lite längre fram hur föraren väcker henne 
en av de första dagarna:

Uh, Uh, käring, sätt på kaffet. Mats buffar mig i ryggen. Ligga där och lata
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sig, när en annan får slita för både fittan och matbiten. Jag rycker till. Har 
inte riktigt vant mig än. Vid snacket. Han skrattar, drar på sig kläderna, 
vevar ner rutan, kammar sig i backspegeln, tänder en cigg och sitter bakom 
ratten innan jag själv hunnit få upp ögonen (Höglund 1998a).

Uttrycksfullt beskriver Höglund därefter vad hon fått vara med om 
och hur hon reagerade på olika saker under resan. Mats skildras ge
nomgående som en tuffing vars manlighet ligger nära myten om truck
ers. D et var också som ett sådant subjektivt dokument jag först betrak
tade artikeln.

Lite senare samma år dök den emellertid upp i en delvis omredigerad 
version i tidskriften TRAILER (Höglund 1998b). Paradoxalt nog fram
ställs Mats där på ett annorlunda sätt, vilket framgår redan av titeln: 
”På väg till Sibirien. Spännande resa från Tollarp till Kemerovo”. I den 
inledningen förmedlas ett annat intryck av resan i allmänhet och Mats 
i synnerhet: ”Man är ju egentligen en idiot som kör här borta. Allt 
handlar bara om pengar och ett människoliv är inte mycket värt” är till 
exempel det första intrycket av Mats som läsaren av TRAILER får. 
Här förmedlas ett allvar och en mystik kring yrket som helt saknas i 
GP.

Lite längre fram i TRAILER säger Mats följande om sina kollegor: 
”och eftersom vi inte är så många svenskar som kör på Ryssland och 
Baltikum så blir sammanhållningen speciell. Vi måste hålla ihop här 
borta. Står det en kollega i diket med problem så är det självklart att 
jag stannar och hjälper till” . I GP presenteras samma passage på ett 
helt annat sätt. Jag utgår åtminstone från att det är samma tillfälle som 
båda citaten hämtats från:

Jo för fan. Det finns allt kvinnor som kör också. Kompisen träffade på en 
tjej, hon hade punktering och stod i diket och slet. Han stannade, vevade 
ner rutan och sa. Kan du inte få loss hjulmuttrarna så ska du fan inte köra 
lastbil heller. Mats flinar. Tittar på mig. Äh. Säger han så. Det där var 
taskigt. Vi chaffisar måste ju hålla ihop, särskilt här borta.

Detta mönster är genomgående. Bilden av Mats i de båda artiklarna 
skiljer sig åt på en lång rad betydelsefulla punkter.
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Ytterligare ett exempel på hur samma resonemang kan förmedla två 
skilda beskrivningar av samma människa är följande. Först GP-versio- 
nen:

Mats bakom ratten, skinnväst och solglasögon, jeans och träskor, ciggen i 
mungipan. Handen vilar brunbränd på växelspaken, armarnas svullna åd
ror. Och så kaggen. Vi chaffisar växer i färdriktningen. Säger han. Och en 
riktig kåboj går ju inte längre än vad lastbilen är lång. Han kastar huvudet 
åt sidan, åt mig, skrattar. Ögonen sprutar glada rynkor omkring sig, klarblå 
blick, tänder från Försäkringskassan. Han klämdes fast under ett timmer
paket i Norge en gång. Då var det nära. Det har det varit ett par gånger. 
Ena njuren lade av när han var sex. Och operationen lyckades, mot alla 
odds. Han hotades till livet av maffian i S:t Petersburg. Nästa gång. Poff. 
Sa de. Jag är inne på mitt nionde liv nu.

I TRAILER har man redigerat bort vissa bestämda bitar av ovanstå
ende text, som där lyder:

Mats bakom ratten i skinnväst och solbrillor, jeans och träskor, ciggen i 
mungipan. Ögonen sprutar glada rynkor omkring sig, klarblå blick och 
tänder från Försäkringskassan. Hans egna tänder rök när han klämdes fast 
under ett timmerpaket i Norge. Då var det nära. Det har det varit ett par 
gånger. Ena njuren lade av när han var sex, operationen lyckades. Han 
hotades till livet av maffian i S:t Petersburg. Nästa gång säger de POFF, sa 
de. Jag är inne på mitt nionde liv nu.

Uttalandena om magen, den dåliga konditionen liksom kopplingen till 
cowboys är här bortredigerade. Genomgående är det en mycket mer 
polerad version av Mats som presenteras i TRAILER.

I GP-artikeln kulminerar sexismen borta i Sibirien under ett samtal 
med några byggarbetare. Detta nämns inte i TRAILER: ”Vitali vänder 
sig till Mats. Är det inte så att hon egentligen är en turkisk hora. Och så 
gör de knulltecknet till Mats, som raskt faller in i jargongen och tar sig 
i skrevet”. Höglund reagerar där för första och enda gången i texten. 
Detta accepterar hon inte och beskriver hur hon skäller ut Mats. Alla 
andra tillmälen som återgivits i artikeln har hon dock tagit emot med
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överslätande skratt. GPs läsare får veta hur svårt Höglund hade att 
vänja sig vid den sexistiska jargongen. Anmärkningsvärt är att hon dels 
anser att hon måste vänja sig, dels att hon samtidigt beskriver hur hon 
(om än motvilligt) börjar breda Mats smörgåsar.

Det bör emellertid påpekas att Höglund i GP aktivt tar plats i lastbils
hytten. Där framträder hon i texten och interagerar i skeendet på ett 
distinkt sätt. I TRAILER däremot beskriver Höglund lastbilsförarnas 
värld från en mer distanserad utifrånposition, vilket underbetonar hen
nes närvaro i hytten. Höglund lämnar där också Mats och lastbilen 
utan sentimentalitet. Hemresan beskrivs på följande sätt: ”Solen rullar 
upp och ner, vi landar i natten, tradarna frustar, magen ylar, köttfärs
såsen äts direkt ut burken. Kroppen är svettig och trött, kaffe och 
cigaretter håller modet uppe. Och mycket Novalucol”. GP-artikeln 
däremot avslutas mer känslomässigt och utdraget:

Köttfärssås direkt ur burken. Kroppen är stinkande svettig och trött. Baj- 
sar under trailern, skit samma. Uh. Uh. Käring, sätt på kaffet. Säger Mats. 
Ligga där och lata sig. Jo jag vet. Säger jag. När en annan får slita för både 
det ena och det andra. Mats flinar. Jag flinar. Klättrar ner. Drar på mig 
kläderna. Vevar ner rutan. Kammar mig i backspegeln. Tänder en cigg. 
Famlar efter Novalucolen. Sätter på kaffet. Och så kör vi.

Nästan samma ord som i inledningen av artikeln, men här har Hög
lund genomgått en metamorfos. Hon har blivit som Mats och interna- 
liserat hans sätt, så som det framställts i GP. Några rader längre ner 
följer därefter en passage där hon beskriver sig själv som en i mängden 
av lastbilsförare:

Jaså du, så du har åkt utan visum. Limpan fyller upp muggen och tittar på 
mig. Han kör för Svendsen i Norge, vi träffas i Moskva. Sitter i hytten på 
Soyuz parkering. Utanför i mörkret trippar klackarna. Jag hörde om några 
vitryskor. Säger han. Som hängde med ett par chaffisar i bilen. Inga pass 
hade de. Inga visum, ingenting. De blev avplockade av GAIen, fängslade 
och våldtagna och ingen har någonsin sett dem igen. Du snackar. Säger jag. 
Tittar storögt på honom och tar en djup klunk. Jaså. Säger Limpan. Ha du, 
ha du. Säger Mats. Och så skålar vi. För kung och fosterland.
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I TRAILER är det Mats som kör och Höglund som tyst följer med 
och iakttar. Paradoxalt nog är det just vad hon inte gör i GP-artikeln 
som fått rubriken: ”Håll käft käring jag kör” .

Hur ska artiklarnas inbördes olikhet tolkas? E tt sätt är att ta fasta på 
att TRAILER är en tidskrift som framförallt vänder sig till lastbilsförar- 
kollegor och en intresserad, initierad, men begränsad allmänhet. GP 
därem ot är en stor morgontidning med bred spridning. Artikel
versionerna representerar därmed två olika perspektiv på och intres
sen för lastbilschaufförer, vilka kan antas appellera till olika kategorier 
av människor. Det enda som förenar dem är att båda förmedlar bilden 
av att lastbilsförare ”ska” vara män.

Hamnarbetare var en yrkesgrupp som vid 1900-talets mitt tilldrog 
sig ett liknande intresse i medierna. Anders Björklund (1984:108) me
nar att journalister försökte frammana bilden av hamnarbetaren som 
en ”urgöteborgsk buse” från ”den tid då män var män”. Björklund 
uppmärksammar också den skillnad han funnit i framställningarna av 
hamnarbetare, mellan borgerliga tidningar och socialdemokratiska. I 
borgerlig press framställdes hamnarbetarna som sorglösa, frihetsläng- 
tande sällar som valt hamnen framför folkhemmet. Socialdemokratisk 
press däremot framställde hamnens arbetare som en ansvarsmedveten 
elit, ett slags ”arbetets hjältar” (1984:109).

För att avsluta diskussionen om lastbilsförarmyterna hämtar jag in
spiration från Stig Grundvalls (2001:293ff) artikel om motorcyklister 
som lever på samhällets marginal, så kallade outlaws. Grundvall näm
ner något som kan vara relevant även i fallet lastbilsförare. Han hävdar 
att det fenomen vi idag känner som kriminella motorcykelgäng har 
uppstått, eller åtminstone underblåsts, genom att massmediernas bil
der fått stå oemotsagda, vilket kan leda till att människor demoniseras 
(2001:313). Denna studie är delvis av sådana orsaker ett försök att ut
mana myten om lastbilsförare.

A tt mytföreställningarna trots allt sitter djupt rotat i det samhälle
liga medvetandet kan följande exempel få illustrera. Jag blev under 
sommaren 2002 intervjuad av en journalist om avhandlingsprojektet. 
Vi samtalade i cirka två timmar och jag var noga med att poängtera att 
lastbils förarna jag mött inte var några cowboys. Vi verkade vara över
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ens om detta och jag fick även läsa och godkänna artikeln innan den 
gick i tryck. När tidningen (V i nr 16 2002) kom ut stod det emellertid 
på omslaget: Ny avhandling om vägarnas cowboys.

Medfokus på manligheters konsekvenser
Truckermaskuliniteten kan sägas vara kompatibel med sådana manlig
heter som på film har gestaltats av till exempel John Wayne och (med 
vissa reservationer) Clint Eastwood. D et är en typ av manligheter som 
också brukar förknippas med sammanslutningar som motorcykel
klubben Hells Angels (se Charpentier 1996, Thompson 1967) eller kust
jägarna (sejacobsson 1998).

Denna typ av manligheter brukar inom mansforskningen karakteri
seras med följande fyra kännetecken: 1. Fjollighet, nej tack: behovet att 
vara annorlunda än kvinnor. 2. Det stora hjulet: behovet att vara över
lägsen alla. 3. En stadig bit: behovet att vara oberoende och känna 
personlig tillförsikt. 4. Ge dom ett helvete: behovet att vara mer kraft
full än andra, med våld om så krävs (jfr Harrison m.fl. 1995:237). 
Med undantag kanske för den sista punkten stämmer denna karakteri
sering väl in på myten om truckers.

Som utgångspunkt för en analys av den här formen av manligheter 
väljer jag att utgå från en välkänd sångtext av countryartisten Jonny 
Cash: ”A boy named Sue”. Vad som gör låttexten användbar i detta 
sammanhang är att den ger ett inifrånperspektiv på den process som 
man tvingas genomgå för att tillägna sig det som beskrivs i ovanstå
ende punkter.

Låttexten är en berättelse om en pojke som av sin far, strax innan 
denne övergav hemmet, fick namnet Sue. Att som man vara döpt till 
ett kvinnonamn är inom ramen för den kontext där pojken växer upp 
ungefär det värsta man kan tänka sig. Genom hela sin skolgång trakas
seras han också på grund av sitt namn och när Sue växt upp drar han 
på grund av skam från stad till stad. Eftersom han inte accepterar att 
bli hånad hamnar han ständigt i slagsmål. ”Livet är inte enkelt för en 
pojke som heter Sue”, säger han. Att fadern övergav familjen känner 
han ingen bitterhet över, men eftersom denne givit honom ett flick

-128-



namn har han tilldelat sig själv en livsuppgift, att söka efter fadern och 
döda honom. Slutligen finner han honom, på en bar. Mötet resulterar 
oundvikligen i en våldsam uppgörelse mellan männen, först med knyt
nävarna, sedan med kniv. Far och son hamnar slutligen ute på gatan, 
uppställda mitt emot varandra med laddade pistoler. Avgörandet är 
nära. Just innan Sue ska avlossa den förlösande kulan, 1er fadern mot 
sonen och säger:

Den här världen är hård och om en man ska klara sig i den måste han vara 
tuff. Jag visste att jag inte skulle finnas där för dig, så jag gav dig det där 
namnet och tackade för mig. Jag lämnade dig i trygg förvissning om att du 
skulle bli tuff eller dö. Det är det där namnet som har hjälpt dig att bli 
stark. Det märker jag när vi slagits. Du har din fulla rätt att hata mig, och 
jag skulle inte anklaga dig om du dödade mig. Men innan du gör det borde 
du tacka mig för dina muskler, ditt mod och din manlighet — För det var jag 
som gav dig namnet Sue!

Förklaringen leder till försoning. Men, och det är själva poängen med 
att presentera låten här, när Sue tänker på egna eventuella barn säger 
han avslutningsvis, med eftertryck, att de ska få namn som: ”Bill, Ge
orge eller vad som helst. Utom Sue”. Den uttrycksfullhet Jonny Cash 
lägger bakom orden när han räknar upp de klassiska pojknamnen vill 
jag se som ett tecken på ambivalens i förhållande till det manliga ideal 
som presenteras i sången. Det Sue tvingats utstå i sitt liv har visserli
gen försett honom med eftertraktade manliga attribut, men eftersom 
han poängterar att han inte tänker ge sina egna barn kvinnonamn, kan 
man misstänka att det inte varit mödan värt. D et kostade helt enkelt 
mer än det smakade.

Med hänvisning till detta resonemang vill jag fortsättningsvis rikta 
blicken mot vad det innebär att eftersträva truckermytens ideal. När 
det talas om manlig makt och mäns inflytande i samhället handlar det 
oftast om de fördelar (vissa) män erhåller genom att leva upp till för
väntningarna på dem som grupp. Men det finns även andra aspekter 
att beakta.

Manlighetsidealet som mytens trucker lever efter handlar om mäns 
rätt att röra sig i världen för att söka frihet. Den enda relationen han

-129-



verkligen bryr sig om är den med lastbilen. Eventuella barn får m o
dern ensam ansvara för. Rubber Ducks försök att försvara sitt sätt att 
leva kostade honom sånär livet. Visserligen klarade han sig, men enligt 
en sådan manlighetslogik måste kampen fortsätta tills en av kombattan
terna avgår med segern. Det finns bara plats för en vinnare. Majorite
ten kommer således att bli förlorare, men genom att koncentrera all 
uppmärksamhet mot vinnaren hamnar den aspekten i skymundan. Fak
tum är att även vinnaren, förr eller senare, blir förlorare när en mer 
kompetent utmanare träder in i den eviga kampen. Manligheterna som 
upprätthålls av Sue, Rubber Duck och lastbilsförarna i Trucking World 
Wide förknippas således med mest makt, och är mest värd, just innan 
bubblan brister. Den som vill leva upp till och bejaka ett sådant ideal 
måste försaka en hel del för att uppnå målet. Lyckan som detta eventu
ellt innebär varar emellertid aldrig länge. Vem tjänar på att dessa as
pekter inte belyses?

Om det ovanstående var ett sätt att utmana myten är ett annat att 
lyfta fram olika tecken på förändring. Sådana finns faktiskt, även om de 
är få. Jag har funnit en artikel i GP (2002-01-27), om lastbilstrafiken i 
Australien, som bryter mot mönstret för hur yrkesgruppen brukar pre
senteras. Artikeln återfinns på ekonomisidan och handlar om lastbils- 
tillverkarnas intresse för den australiensiska kontinentens klimat, vil
ket erbjuder bra testförhållanden. Reportaget bygger på medföljande 
observation och texten handlar om förare av så kallade road-train. I 
Trucking World Wide gjordes denna förarkategori till själva sinne
bilden för mytens trucker. I GP framstår föraren, redan av bilden som 
illustrerar texten, som representant för en helt annan manlighet. Vi får 
se en chaufför som sitter på huk med ryggen mot kameran. Han släp
per ut luft ur däcken inför ett vägavsnitt på 150 mil med sandväg. Det 
påpekas i bildtexten att han bär de ’’obligatoriska badskorna”, vilket 
knappast kan sägas vara manliga hjälteattribut. Journalisten är dess
utom kritisk och ifrågasätter förarnas uppgifter om att de kör i genom
snitt 65 kilometer i timmen, 24 timmar per dygn. I artikeln avfärdas 
också myten om att det bara rullar amerikanska prestigelastbilsmärken 
som till exempel Kenworth i Australien, vilket kanske till viss del kan 
förklaras med att reportaget handlar om lastbilstillverkaren Volvo. Till
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skillnad från andra reportage är trots allt det bestående intrycket att 
journalisten haft ambitionen att förmedla en annorlunda bild av förare 
i Australien.

Manliga förebilder i tider avförändring
Jag vill som en avslutning på mytdiskussionen och som en övergång 
till genusanalysen av den svenska åkerinäringen reflektera något över 
människans behov av kulturella förebilder (jfr Arvidsson 1999:36ff), 
framförallt manliga sådana. Jag gör det med hjälp av begreppet 
maskulinitetskris (jfr Badinter 1994:20ff, Brittan 1989:25ff, Kimmell 
1987).64

Vid speciella tillfällen och förhållanden under historiens gång har 
det funnits perioder präglade av manlig oro. Framförallt gäller detta i 
tider och sociala sammanhang med förfinad kultur där kvinnor av olika 
anledningar kommit att åtnjuta större frihet än på andra håll. Under 
1600- och 1700-talen går det till exempel att identifiera två stora 
”mansrollskriser” inom adeln i Frankrike och England (Badinter 
1994:20ff). Innebörden i ”det manliga manuskriptet” utsattes då för 
prövningar, samtidigt som kvinnor reste krav på lika rättigheter. Detta 
gav upphov till manlig osäkerhet och behov av trygghet.

Runt sekelskiftet 1900 i Europa och USA går det att definiera ytter
ligare en ”mansrollskris” som denna gång påverkade hela samhället 
(Kimmel 1996:81 ff). Orsaken till detta var industrialiseringsprocessen 
som innebar genomgripande omvälvningar av samhället. Männens 
muskler behövdes inte i lika hög utsträckning som tidigare och samti
digt började västerlandets kvinnor kräva rösträtt och jämställdhet. 
Många män upplevde därigenom sin manlighet (makt) hotad (Mosse 
1996:98ff). Mycket av det som hände runt sekelskiftet 1900 kan tolkas i 
termer av manliga försvarsreaktioner och betraktas som uttryck för 
vanmakt. Bildandet av scoutrörelsen motiverades till exempel med åsik
ten att pojkar behövde fostras av män för att inte femininiseras (jfr 
Kimmel 1996:168, Nilsson 1999:54f). Den amerikanske presidenten 
(1901-1908) Theodore Roosevelts popularitet kan delvis förklaras med 
att han tydligt anspelade på och levde upp till ett ”traditionellt” man-
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lighetsideal (Badinter 1994:31, Kimmel 1996:81 f£). D et första världs
kriget kan också i viss mån ses som ett svar på en manlig önskan att få 
visa tapperhet och mod (Mosse 1996:107ff).

Under åren efter sekelskiftet närde, främst medelklassen i USA, ett 
närmast outsläckligt intresse för manliga hjältar. På 1920-talet skapa
des också cowboyen som litterär gestalt, tillsammans med en lång rad 
andra manliga hjältar, till exempel Tarzan (Badinter 1994:31, Am
björnsson 1999:35ff). Sådana manliga figurer blev omåttligt populära 
bland män och fungerade som en symbolisk trygghet i den tidens snabbt 
föränderliga samhälle (jfr Kimmel 1996:155).

Slutet av 1960-talet och början av 1970-talet präglades ånyo av köns
liga omförhandlingar i västvärlden. Kvinnorörelsen växte sig stark och 
begreppet ”mjukispappa” myntades. Lena Martinsson (1997:143f) har 
uppmärksammat hur tidsandan från 1970-talet långt senare gav upp
hov till ambivalens hos hennes manliga informantes En man som näs
tan blivit till en ikon för 1970-talet är Staffan Westerberg med TV- 
serien Vilse ipannkakan. Han står liksom sekelskiftets dekadente dandy 
för en alternativ ”mjuk” maskulinitet, vilken tycks kunna skapa osäker
het hos vissa män. Människor har offentligt anklagat Westerberg och 
hans dockor för att ha förstört deras uppväxt. I förhållande till en 
sådan alternativ maskulinitet representerar lastbilsförare en mer hand
fast ”traditionell” iscensättning av manlighet.

Ovanstående resonemang skulle kunna förklara intresset för last
bilsförare vid slutet av 1970- och början av 1980- talet. Michael A Agar 
(1985:10) har åtminstone visat hur detta (i USA) närmast exploderade 
under 1970-talet och menar att truckern fyllde samma behov som 
cowboyen gjorde vid början av 1900-talet. Agar diskuterar visserligen 
inte ämnet i termer av maskulinitet, men han noterar att båda ”berät
telserna” uppträder vid tider av samhällelig omvandling.

Lastbilsförare och cowboys kan hur som helst, ifråga om symbol
värde utanför åkerinäringen, sägas uppvisa en rad likheter. Den masku
linitet som brukar förknippas med cowboys och truckers är också kom
patibel med ”den manliga stereotyp” (Mosse 1996:4) som i olika 
kontexter och skilda faser av historien har idealiserats, framförallt i 
västvärlden. Stereotypen är konstruerad av egenskaper som kroppslig
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het, fysisk styrka, återhållsamhet, heroism och frihet. En sådan manlig
het brukar tillskrivas arbetarklassen, men stereotypen har visat sig fungera 
som förebild inom alla samhällsklasser (1996:8).

Chaffirernas perspektiv på relationer 
mellan lastbi Isförare och cowboys 

Innan jag inleder genusanalysen av åkerinäringen vill jag visa hur mina 
informanter förhöll sig till och reagerade på myterna och kopplingen 
mellan dem och cowboys.

Slutet av 1970- och början av 1980-talet var en speciell dd i åkeri
näringens historia. Det var då som utlandskörningarna kom igång på 
allvar. Samtidigt ökade intresset för lastbilsförare markant. Agar 
(1985:150ff) konstaterar också att filmen Convoy spelade en betydande 
roll för nyrekryteringen av lastbilförare vid slutet av 1970-talet, åt
minstone i USA. Men även mina informanter uttryckte samma åsikt:

Det var egentligen den där djävla filmen som började ... Det var då runt 
1975, tror jag det var, som det började. Och det var ju relativt löjligt 
egentligen. Sedan kom det en tape på det också, jag tror jag har den hemma. 
Filmen den var rätt löjlig egentligen, men biten var fräck. Han hette Rubber 
Duck, hette han, ja och så ... sedan så plötsligt blev det ju CB radio i alla 
bilar. Och jag var ju lika dum jag för jag köpte en jag med.

Som visats ovan framställdes lastbilsförare vid denna tid, både inom 
åkerinäringen och i medierna, som moderna cowboys. Tidningen TRAI
LER som startades vid mitten av 1970-talet underblåste också under 
sina första år sådana föreställningar.

Svenska Cowboyklubben bildades vid denna tid av en grupp last
bilsförare i fjärrtrafik. Medlemstidningen fick namnet Cowboymagasinet. 
Klubbens uppgift var att skapa sammanhållning mellan förarna och 
förhandla fram rabatter till medlemmarna. Några drivande individer i 
klubben försökte påverka politiker i beslut som rörde yrkeskåren. Man 
försökte också organisera konvoj körningar i protest m ot Sveriges 
transportpolitik. Uppslutningen blev emellertid oftast dålig.

Någon gång under mitten av 1980-talet förändrades inställningen,
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åtminstone inom branschen, och kopplingen mellan lastbilsförare och 
cowboys ansågs plötsligt negativ: ”D et var ju en era då på sjuttiotalet 
med palmblad och stora navkapslar i grillen och hattar och bootsdjävlar 
som gick långt upp på vaderna med spännen och sådan skit”, säger en 
av informanterna. Idag förknippas tillmälet cowboy med opålitlighet:

Kommer du in till en firma med sex öronringar och en i näsan och en i 
tungan och så en cowboyhatt och en lång djävla hästsvans!? Dom ska köra 
gods som är värt många pengar. Vi har ju i våra lastrapporter, där står att du 
ska ha ett vårdat yttre. Och du ska uppföra dig ordentligt. Vi lever på 
kunden och inte tvärt om. Och du ska ... har du några problem så ska du 
ringa in till transportledningen och inte stå och argumentera med dom 
själv. Men dom här cowboysen dom var ju tuffa som satan. Rökte cigarr 
och snackade i radion, sedan så var dom ju trötta som fan innan solen gick 
ner så ... nej. Jag har aldrig haft någonting över för dom. Men det är som 
sagt min åsikt om det. [Många säger att det är körningarna till Spanien som 
är attraktiva?]. Ja dom tror ju det, men dom kommer ju inte in där. Det är 
ingen firma som vill ha dom, det är ingen lekskola. Jag kör för McDonalds. 
Och där kan inte komma någon sådan, för där är flygande inspektörer som 
kör ut och tittar. Tänk om vi hade en sådan djävel här. Va fan, han kanske 
har loppor och löss. Nej d et... Vi har fint folk som kör här. Och fina bilar, 
rent och snyggt ska det vara. Och det är tidsanpassat allting så det går inte 
att komma och fjanta med ... Dom träffar ett annat gäng cowboys och så 
snackar dom och skjuter prick på varandra. Nej!

På kort tid hände en hel del. Svenska cowboyklubben bytte namn till 
Truckers International Association (T.I.A.) och tidningen TRAILER 
började som visats ovan aktivt verka för att tvätta bort den cowboy
stämpel som vidhäftade lastbilsförare utanför branschen.

Truckervågen nådde ett slags kulmen vid inledningen av 1980-talet i 
samband med att en träff för lastbilsintresserade människor arrangera
des i Värmland. När det visade sig att tillställningen byggde på en 
ekonomisk glädjekalkyl gick luften ur organisationen som tappade fler
talet av sina medlemmar:

Dom hade en TIA-fest i Sunne ett år, vi var inte där ... Det kostade många 
tusenlappar... Dom tog dit orkestrar. Mats Rådberg och Elisabeth Andréas-
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son och vem det var mer. Plus att dom hyrde in en stor högtalarutrustning. 
Jag menar det har ju banden med sig själva ... Nej det bjussade dom på. 
35.000 kronor, och sedan stimpengar uppe på det där va ... Ja det var en 
skandal alltså ... Dom fick storhetsvansinne. Tog någon ledigt en dag för 
ett möte i Stockholm, så tog han betalt för en hel dragbil. Vad han skulle 
kört in på en dag va. Men jag menar han kan ju inte ta mer än den faktiska 
kostnaden. Står bilen still så är det ju bara vad den kostar i stillestånd som 
han kan ta ut. Så att... nej dom lekte lite för mycket. Det blev lite för stort. 
Det är ungefär som ... Där var det ju precis likadant som det har varit inom 
kommunerna här nu, Motala och så. Det är ju så, att så länge ingen protes
terar och säger något, så kan dom ju leka va. Vi var väl en sextusen 
medlemmar i TIA innan skandalerna. Men då tyckte medlemmarna, att vad 
fan. Vi betalar inte till detta. Och så gick dom ur. Då rasade det rakt ner va.

Styrelsen ville dock göra rätt för sig (inte låta någon annan betala skul
derna). På våren 1997 när ekonomin var sanerad och skulderna betalda 
lades T.I.A. ner. Föreningen återuppstod emellertid omgående i ny regi 
och med nytt namn när några entusiaster startade Svenska chaufförs- 
klubben: ”Nu när vi kallar det chaufförsklubben, så helt plötsligt tycker 
fler att det är intressant. D et har ju kommit några nya som tycker att 
det här det verkar riktigt”.

Lastbilsförarnas användning av begreppet cowboy kan förklaras med 
åkerinäringens uppvärdering av egenskaper som pålitlighet och social 
kompetens. Cowboyidealet brukar förknippas med en något mindre 
rigorös hållning till tidspassning och pålitlighet, i enlighet med attity
den ”here today, gone tomorrow”. Kopplingen mellan cowboys och 
lastbils förare kan således utifrån förarnas perspektiv betraktas som ett 
hot
ringen.

Förhållandet mellan amerikanska egenåkare och cowboys ser emel
lertid något annorlunda ut, kanske för att det är där som myten om 
”vilda västern” uppstod och en reell historisk kontinuitet finns. Agar 
(1985:11 f) utnämner också den amerikanska egenåkaren som cowboy
ens arvtagare. Han menar dock att cowboymyten på många sätt är 
negativ för egenåkarna, eftersom den emotionella laddningen i myten 
förhindrar dem att ”objektivt” värdera det snåriga ekonomisk- poli

mot det ansvar och den pålitlighet som utgör grunden för nä-
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tiska regelverk som småföretagare inom transportbranschen i USA 
tvingas rätta sig efter.

Detta att cowboyen tillhör det förflutna och att lastbilsförarna lever 
i ett slags parallellvärld i förhållande till resten av samhället skulle kunna 
fungera som förklaring till varför det knutits en rad närmast mytiska 
föreställningar till dessa grupper. Inte minst därför är det viktigt att 
uppmärksamma det faktum att kopplingen mellan lastbils förare och 
cowboys idag endast är giltig utanför åkerinäringen.

Åkerinäringens genuskontrakt

Under denna rubrik utgår jag från Yvonne Hirdmans (se t.ex. 2001b: 
77ff) begrepp genuskontrakt, vilket används för att synligöra hur före
ställningar om manlighet tilldelats normerande status inom åkeri
näringen.

Kontraktet bygger på två principer. Den första lyder: Mannen är nor
men. Det mannen tänker/gör är alltid bäst. Den andra går ut på att könen 
aldrig får blandas. E tt undantag inom kontraktet är att kvinnor i vissa fall 
kan göra vad män gör medan ett omvänt förhållande oftast blir proble
matiskt.

Mannen är normen 
Mansdominansen inom åkerinäringen har naturligtvis medverkat till 
att göra mannen till norm, vilket inte betyder att manlighet skulle vara 
liktydigt med män. D et finns emellertid i materialet en lång rad uttryck 
för dels hur man inom näringen utgår från att föraren är en man, dels 
hur sådant som brukar benämnas manlighet genomgående uppvärderas.

Följande berättelse från en kvinnlig lastbils förare vid namn Ulla kan 
användas för att visa hur en manlig norm kan ta sig uttryck i åkeri
vardagen. Hon skriver om sitt liv i boken En bit på väg (1997) och får 
därför framträda med eget namn. Under rubriken: ”Va, sitter det en 
kvinna bakom ratten?”, beskriver hon hur hon med en kombination av 
tur, skicklighet och enträget arbete erhöll anställning som lastbilschauf
för på ett fjärrbilsåkeri. Hon skriver också att: ”Alla förstår mot bak
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grund av det jag berättat att det aldrig blev tröttsamt att sitta och nöta 
samma sträcka om och om igen. Under de nästan femton år som jag 
höll på i långtradarsvängen så var det högst två eller tre gånger jag 
hellre hade velat stanna hemma. Varje resa var ett nytt äventyr” 
(1997:280$.

Överallt, skriver Ulla, blev hon väl omhändertagen och respekterad 
av sina manliga arbetskamrater. Hon berättar också med stolthet hur 
hon klarade olika strapatser på egen hand:

Jag minns en annan gång då ett däck på släpets framaxel exploderade. Det 
var bara att fästa ihop håret i en hästsvans, kränga på sig overallen och 
börja jobba. (....) Att byta hjul ensam är ett styrkeprov -  åtminstone var det 
det för mig -  och när jag vid ett annat tillfälle gjorde det på trettiofem 
minuter så var jag faktiskt ganska stolt över mig själv efteråt.

En ödesmättad dag kom hon fram till ett ställe där en annan lastbil 
stod illa parkerad. Hon blev irriterad och gav föraren en tillsägelse. 
Men:

I slutet av maj träffades vi igen på en ”skogsfest” hos en kompis till mig. 
Den träffen betydde början till slutet på min karriär som chaufför. I början 
av november slutade jag att köra lastbil och flyttade från mitt älskade 
Helsingborg till mörka Småland — för att bli sambo med ”parkerings- 
syndaren”.

Ullas berättelse om livet som lastbilschaufför slutar abrupt efter denna 
passage. Hon nämner kort att hon idag arbetar som truckförare på ett 
lager i ”mörka” Småland, dit hon flyttat från sitt ”älskade” Helsing
borg. Jag betraktar avslutningen på berättelsen som ett uttryck för an
passning efter en manlig norm. Så länge Ulla uppfyllde yrkets explicita 
såväl som implicita krav accepterades hon, men när hon blev sambo 
med en lastbilsförare och paret skulle bygga ett hem var det hon som 
fick sluta köra lastbil.

Ulla skriver att hennes manliga kollegor överlag varit positivt in
ställda till henne som kvinna. Även jag fick under mina intervjuer in
trycket att flertalet av männen (i princip) accepterar kvinnor i yrket,
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även o m  undantag finns:

Nej det är inte många, men det finns ju några stycken. Dom sköter sitt 
jobb lika bra som alla andra och jag tror att dom är mer rädda om grejerna. 
Men dom blir ju faktiskt kanske lite illa behandlade. För jag menar det 
finns ju dom som menar att en tjej har inte i en lastbil att göra. Dom blir i 
princip, kanske inte mobbade men utstötta av vissa kollegor på olika åkerier 
som tycker, att fan, en tjej ska inte köra lastbil. Men jag menar, det finns ju 
inget som säger vilket kön som ska köra lastbil. Det har bara blivit så. Hon 
kan ju faktiskt sköta ett sådant jobb hon med.

Helt i linje med Hirdmans resonemang tillåts kvinnor göra det män 
gör, men det sker vanligtvis på männens villkor. Påståendet att ”det har 
bara blivit så” visar hur den manliga normen är verksam i förarnas 
vardag och kan ses som en form av osynliggörande av kvinnors erfa
renheter och eventuella problem.

Annika Sjöberg (1994:130ff) har i en studie av kvinnliga arbetare på 
en mansdominerad arbetsplats inom verkstadsindustrin iakttagit hur 
företagsledningen utgick från att alla arbetare uppfyllde manliga egen
skaper. Kvinnornas krav på gehör för avvikande åsikter och modifieringar 
av arbetsplatsen ignorerades eller möttes med trakasserier, vilket resul
terade i att många kvinnor tvingades sluta eftersom de som individer 
ansågs vara problemet. Även om de drog på sig förslitnings skador i 
högre grad än männen betraktades det inte som ett könsrelaterat pro
blem.

Under en intervju fick jag ta del av följande resonemang som kan 
sägas visa på hur liknande uppfattningar finns inom åkerinäringen (ob
servera vändningen i citatet):

Det är egentligen en stor prestation som damerna gör, som är gifta med 
sådana djävla typer [som oss förare]. Du vet ... Det går inte att det är 
rödstrumpefasoner. Att du ska ha tio veckor pappaledigt... Det funkar inte 
här. För det är ... Ja, funkar, det får det ju göra, i och för sig. Men det är 
inget som blir gott sett -  någonstans.

Uttalandet kan också sägas vara en nyttig påminnelse om att empirin
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skapats i samspel mellan informant och intervjuare. Intervjun utför
des i en lokal på åkeriet som var fylld med ”manliga” attribut, och jag 
intog där rollen som intresserad lyssnare. Frågorna kretsade kring yr
ket och vad det innebär att vara lastbilschaufför. Föraren var äldre än 
jag och han gavs fritt talutrymme. Jag lyssnade på hans berättelser med 
okritiskt intresse, och i egenskap av man avvek jag inte nämnvärt från 
den övriga personalen. D et kanske invaggade informanten i en trygg
het som fick honom att glida in i en yrkes jargong som tillåter nedlå
tande åsikter om ”rödstrumpor”. Vändningen kan möjligen bero på 
att föraren plötsligt kom till insikt om att talet om rödstrumpefasoner 
inte är okontroversiellt utanför åkerivärlden. Med Oskar Pripp (2001: 
71ff) skulle detta kunna sägas vara ett uttryck för den ”tredje närva
rande” som i form av samhällets järnställdhetsdiskurs gör sig påmind 
under intervjun i form av en imaginär samtalspartner som ”kräver” 
svar och förklaringar. Jag ifrågasatte inte förarens resonemang, det var 
helt på eget initiativ han modifierade sitt ställningstagande. Talet om 
jämställdhet verkar således ha trängt in i åkerinäringen. D et reglerade 
åtminstone vilka åsikter informanten ansåg sig kunna uttrycka under 
intervjun. Eftersom åkerinäringen än så länge är en mansdominerad 
och relativt homogen social miljö där traditionella manliga ideal upp
rätthålls kan eventuella krav på barnledighet betraktas som omöjliga. 
Informanten visar att den förare som eventuellt skulle komma på idén 
att ta ut pappaledighet sannolikt kommer att förlora sitt anseende på 
åkeriet.

Normreproduktion
Som visats genom exemplet med Ulla understöds normen även av in
divider tillhörande sådana förarkategorier som befinner sig i minori
tet, vilket man uppenbarligen är tvungen till för att accepteras. Båda 
kvinnorna jag intervjuade nämnde emellertid mansdominansen som 
skäl att söka sig till åkerinäringen:

Ja, jag tycker det är bättre att jobba med killar än med tjejer. (Jaha, varför
det då?) Jo därför att killar är rakare på något vis / . . . /  visst kan killar snacka
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skit om varandra, det gör dom, men tjejer är bättre på att frysa ut varandra. 
Jag vet ju då när jag jobbade på växeln, för jag har ju erfarenhet av att jobba 
med tjejer också / . . . /  fy f-n vad lea dom kunde vara mot varandra alltså. 
Det var ju något fruktansvärt alltså / . . . /  Usch! (C Johansson 1997:12).

En av mina kvinnliga informantes en fj ärrlastbils förare, berättade hur 
hon tjatat ett helt år på sin blivande arbetsgivare för att få chansen att 
visa att hon kunde leva upp till yrkets krav. Hennes svar på min följd
fråga, om hon önskade fler kvinnor på åkeriet, blev följande:

Jag trivs som det är och jag tror inte att det ska komma allt för många tjejer. 
Då blir det nog ... Då kan charmen försvinna. Det är en viss charm med 
yrket och den kan ju förändras om det kommer in för mycket kvinnor. Då 
kanske man måste ändra på saker och göra dem på annat sätt och då kan ju 
charmen försvinna. Det är charmigt att vara lastbilschaufför.

Min första tanke var att liknande uttryck och åsikter visade hur kvin
nor medverkar till att understödja åkerinäringens manliga hegemoni. 
Vid närmare eftertanke har emellertid den åsikten allt mer kommit att 
revideras, eftersom den utgår från att kvinnorna är offer. Citatet ska 
kanske snarare betraktas som ett uttryck för föreställningen om att 
vissa eviga och oföränderliga egenskaper vidhäftar könen, till exempel 
att män är rakare i umgänget. Min utgångspunkt är emellertid att god
het, omtänksamhet, konkurrens vilja, tävlingsmentalitet och andra kva
liteter inte är biologiska och orubbliga egenskaper exklusivt bundna 
till ett visst kön, utan diskursivt skapade föreställningar om att så är 
fallet. Uttalandet kan därför användas för att visa på att även kvinnor 
kan trivas i miljöer där manliga värderingar dominerar (och samma 
gäller naturligtvis för män inom kvinnodominerade områden). Kvin
norna inom åkerinäringen utför även ett viktigt arbete för att vidga 
och förändra förståelsen av det som brukar betecknas kvinnligt, vilket 
i lika hög grad gäller för män verksamma inom kvinnodominerade 
yrken (jfr Nordberg 1999b:286,2000b:165ff).

Kvinnorna jag intervjuade hade emellertid valt arbetsupplägg som 
kan sägas vara anpassningar till en ”manlig” norm. D en ena kvinnan 
arbetade dagtid som distributionsbilsförare och ansvarade ensam för
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familjens barn eftersom hennes make körde lastbil i fjärrtrafik. Den 
andra arbetade som fjärrförare vilket möjliggjordes av att hon levde 
med en pensionerad man som ansvarade för hemmet och parets barn. 
Rådande föreställningar om hur transportarbete bäst organiseras ut
manades därigenom inte, vilket visar att fler kvinnor i åkerinäringen 
inte med automatik medför att arbetsorganisationen förändras.

Michael Kimmel (2000:189ff) har lånat begreppet ’’token” från 
Rosabeth Moss Kanter (1977) för att diskutera kvinnor (och män) som 
befinner sig i minoritet på en arbetsplats. Jag väljer att översätta det 
med ordet amulett. Vad som kännetecknar statusen som amulett är 
att individen accepteras, inte trots sin avvikande könstillhörighet, utan 
just på grund av densamma. Utmärkande för människor som befinner 
sig i minoritet är att de ofta i högre grad ställer upp för organisationen 
än medlemmarna av majoritetsgruppen. Mannen eller kvinnan som 
betraktas som en amulett uppmärksammas ständigt. I första hand för 
att denne är annorlunda, vilket polariserar könsskillnaderna inom grup
pen. Konsekvensen blir att individen osynliggörs, som individ, men 
(hyper)uppmärksammas som kvinna (bland män) och vice versa. E tt 
annat kännetecken på amuletten är att hon eller han inte behöver ar
beta speciellt hårt för att synas, däremot måste personen ifråga an
stränga sig för att få sitt arbete accepterat som fullvärdigt. Kimmel 
(2000:191) hävdar att det inte är själva närvaron av kvinnor som upp
levs som hotfull bland män, snarare är det närvaron av jämställda kvin
nor, kvinnor som skulle kunna få gehör för sina, i förhållande till nor
men, eventuellt avvikande krav. Män tenderar emellertid ofta att bli 
vinnare både när de befinner sig i majoritet — som inom åkerinäringen 
-  och när de innehar ”amulettstatus” (jfr Williams 1995).

Vad det kan innebära att befinna sig i minoritet kan illustreras med 
en personlig erfarenhet. Vid början av nittiotalet gick jag en kurs i 
könsteori och kvinnohistoria som enda man bland cirka 15 kvinnor i 
varierande åldrar. På kursen blev det uppenbart att jag, i förhållande 
till majoriteten, var annorlunda. Framförallt visade sig detta genom att 
jag förväntades ha ett annorlunda synsätt på världen och litteraturen 
än övriga deltagare. Kvinnorna, både föreläsarna och studiekollegorna, 
tog tydligt hänsyn till mig som man och den feministiska kritiken av
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manssamhället nyanserades ofta med en ursäktande medvetenhet om 
att jag fanns i lokalen. Ibland fick jag frågan hur jag, som man, såg på 
det vi diskuterade. Även om jag inte osynliggjordes som individ upp
märksammades jag i första hand genom min, i förhållande till grup
pen, avvikande könstillhörighet.

Identitet betraktar jag emellertid som något kontextuellt och fly
tande, vilket också kan illustreras med ett specifikt tillfälle från kursen. 
Gruppen fikade tillsammans i institutionens kök. Samtalet gled in på 
barn och i kraft av min egenskap som förälder införlivades jag då obe
märkt i gemenskapen. D et var först senare — efter föreläsningens slut 
när en kursdeltagare berättade att hon under samtalet på rasten för
passats till ett utanförskap, eftersom hon var en kvinna utan barn — 
som jag insåg att jag vid samma tillfälle dragits in i (föräldra)gemen
skapen.

Jag har diskuterat mina upplevelser med en av kursledarna och hon 
menade i efterhand att jag kanske snarare accepterades mer eller mind
re på nåder, eftersom man varit tveksam till att antaga män på kursen. 
Mina intryck av hur jag bemöttes är således inte den enda möjliga 
tolkningen.

Könen får aldrig blandas
Principen att hålla könen åtskilda fungerar som en maktteknik vilken 
urskiljer kvinnorna från gruppen förare. Motståndet mot kvinnor är 
huvudsakligen tyst och diffust och behöver således inte ta sig hand
gripliga uttryck för att ha effekt.

En manlig förare berättade något som får visa vilken skepticism 
kvinnliga föraraspiranter kan möta inom åkerinäringen: ”Busschaufför 
tycker jag är ett alldeles idealiskt jobb till en kvinna, för där går skiten 
av och på. Så de behöver liksom inte bära och ta i någonting. D et gäller 
ju bara att kunna köra”. Informanten tyckte inte att lastbilskörande, 
generellt sett, passade för kvinnor. Hans fortsatta resonemang speglar 
dessutom Hirdmans andra princip:

Sedan så kan du ju egentligen inte ta in så mycket damer heller här för att
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... Ja nog går väl det. Okej, när man kör ensam. Men förr körde dom två 
man. Du kan ju bara tänka dig ... Kvinnorna hade gått hemma hos någon 
kärring som fick reda på att Kalle skulle köra med Elsa. En tur till Italien. 
Och du vet att där uppväcks sympatier och sedan är det ju lätt att det blir 
helt annat än att köra bil. Och de grejerna har inte chefen velat ha. Därför 
har han sagt att det är killar som kör och så är det inget snack, eller så 
kunde vi haft ett gäng damer som körde. Så a tt... han har valt killar efter
som att det har inte varit så många damer förr som har varit intresserade.

Informanten säger här inte uttryckligen att kvinnor passar dåligt för 
yrket, men det faktum att kvinnor inte visat något intresse för åkeri
näringen betraktar han uppenbarligen inte som något problem. Sna
rare ser han könssegregationen som något positivt. Den legitimeras 
med hänvisning till en heterosexuell norm där män och kvinnor alltid 
antas känna sexuellt begär efter varandra (jfr Rosenberg 2002:100ff, 
Connell 1999:196). Sexuella relationer mellan manliga såväl som kvinn
liga förare anses uppenbarligen vara otänkbart.

Kvinnor som vill köra lastbil har flera dolda hinder att övervinna, 
vilka samtliga förstärks av könssegregationen. Liksom i många andra 
sammanhang krävs det även inom åkerinäringen mer av kvinnorna än 
av männen för att de ska uppfattas som dugliga (se t.ex. Lindgren 
1992:35). En kvinnlig förare berättade: ”Antingen så tar dom det att 
man kan som dom, eller också tror dom att man inte kan och då måste 
man bevisa motsatsen till det dubbla liksom. Man måste göra det dub
belt så bra för att det ska vara godkänt. Men är det godkänt, ja då 
liksom är man accepterad”. En vanlig förklaring till mansdominansen 
inom chaufförsyrket är att det är ett kroppsarbete och att män gene
rellt sett besitter större muskelstyrka. Argumentet motsägs emellertid 
av att lastbilsföraryrket idag inte är speciellt tungt och att lastbilarna 
ytterst sällan går sönder.

Kravet på lojalitet och vikten av att signalera pålitlighet presentera
des i kapitel 2. Inget av detta kan sägas vara förknippat med kön, men 
mansdominansen inom åkerinäringen i kombination med manlighe
tens normerande status har tilldelat män avsevärda fördelar när deras 
pålitlighet ska värderas. Även om det finns kvinnliga förare som accep
terats fullt ut (jfr Ulla ovan) vittnar flertalet av kvinnorna i Carina
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Johanssons (1997) studie liksom mina informanter om diskriminering 
på grund av sitt, i förhållande till majoriteten, avvikande kön. En av 
Johanssons informanter berättar till exempel om hur hon nekades an
ställning på ett åkeri med motiveringen att ägaren tidigare haft en kvinna 
där som inte ansåg sig kunna utföra tyngre arbetsmoment på egen 
hand. Kvinnan hade ständigt bett sina manliga kollegor om hjälp och 
åkeriägaren ville inte utsättas för det igen. En enda kvinna gjordes 
således till representant för alla kvinnor. Åkeriägaren torde sannolikt 
ha haft åtminstone någon man som liksom kvinnan undandragit sig 
arbetsuppgifter, men detta fick honom uppenbarligen inte att ifråga
sätta män i allmänhet.

Vid en första genomgång av materialet verkade informanterna dock 
inte vara motståndare till kvinnor inom yrket. En förare sa till exem
pel: ”De är ju militärer och poliser och allting idag. Och det är ju inte 
konstigare att en dam är chaufför än att en kille är det”. Uttalandet 
skulle kunna indikera att informanten bejakar jämställdhet, men under 
fortsättningen av samtalet, i en berättelse om en kollega som var gift 
med en kvinnlig chaufför, snuddar föraren vid något som kan illus
trera motståndets mer subtila uttryck:

Jag hade sällskap mycket med en när jag körde på Spanien. Hans fru hon 
var gravid. Hon körde en kylbil och släp och han körde en kylbil och släp. 
Jag frågade då ... Jag visste inte att de var gifta. Nä, sade hon. Jag ska jobba 
fram till jag är i sjunde månaden sedan ska jag gå hem. Paret skulle spara så 
mycket pengar de kunde för dom skulle köpa ett hus och ville sätta in så 
mycket som möjligt i det. Och det är ju förnuftigt. Men det vete fan om 
det är ... Jag tycker nog inte det var så lyckat när hon kom upp mot den 
sjunde månaden. Men hon var en duktig chaufför, det var hon. Hon körde 
nonstop med oss. Hon var lika pigg som vi andra. Hon gick upp och fyllde 
på aggregatet, för hon skulle ha olja på, det var ett sådant gammalt tetra- 
aggregat. Hon klättrade upp på taket där precis som vilken kille ... Ja hon 
var ju inte ... Det var i början av graviditeten.

Föraren nämner orden ”precis som vilken kille”, och jag ser detta som 
ett tecken på att hon kunde accepteras eftersom hon uppfyllde förar
normen. Kvinnor som är som ”vilken kille som helst” kan följaktligen
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få tillträde till yrket, men det är uppenbart på männens villkor. Förmå
gan att fylla på olja förblir åtminstone en manlig egenskap. Genus- 
kontraktets förbud mot att blanda könen kan således, genom att kvinn
liga lastbils förare omkodas till maskulinum, symboliskt hållas levande 
inom åkerinäringen. Men en sådan (nöd)lösning tvingar likväl de kvin
nor som vill bli accepterade som förare att anpassa sig.

Lastbilsfórare i medierna
I tidningen TRAILER finns några reportage om kvinnliga förare som 
till antalet ganska väl motsvarar kvinnornas procentuella andel inom 
yrket. Någon systematisk genomgång av tidningens samtliga nummer 
har inte genomförts men utifrån de nummer jag har i min ägo utkristal
liserar sig emellertid ett så pass tydligt mönster att det kan användas 
som utgångspunkt för reflektion.

Ann-Sofi som kör mjölkbil figurerar i nummer 9 från 1998. Bilderna 
till övriga reportage i samma tidning visar upp chaufförerna som stolta 
ägare/förare av sina lastbilar, sittande i dem eller stående vid dem. 
Relationen mellan mannen och bilen går hur som helst knappast att ta 
miste på, vilket stämmer överens med vad som diskuterades inlednings
vis i kapitlet om mäns förväntade relation till och intresse för maski
ner. Huvudbilden i reportaget om Ann-Sofi avviker tydligt från det 
mönstret. Hon är visserligen fotograferad framför sin lastbil, men hon 
sitter på huk vid sidan av och klappar en hund. Kopplingen mellan 
henne och lastbilen blir därför långt ifrån lika uppenbar som mellan 
männen och deras lastbilar. Relationen mellan Ann-Sofie och hunden 
är den enda uppenbara förbindelse som går att finna i bilden.

Kicki är en annan kvinnlig lastbilsförare som drabbas av ett lik
nande osynliggörande. Hon har kört samma lastbil i 20 år och blir 
omskriven i ett reportage som också saknar den mer eller mindre obli
gatoriska bilden på föraren och ”hans” lastbil. Kicki syns enbart på en 
infälld närbild där lastbilen är helt ur fokus. Reportaget handlar dess
utom huvudsakligen om lastbilen som rullat i tjugo år och dess man
liga ägare. Kickis roll som förare av samma bil framstår i både text och 
bild som underordnad (nr 6. 2000).
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På framsidan av nummer 2 från 2000 syns Paula på en infälld bild 
med texten: ”Paula kör tankbil”. Inne i tidningen visas en större bild 
på lastbilen och en separat porträttbild på Paula, men ingen bild på 
henne och lastbilen. Några mindre bilder på olika arbetsmoment där 
slangar kopplas finns visserligen, men det går inte att avgöra om arbe
tet utförs på lastbilen eller någon annanstans.

När kvinnliga förare skildras på detta sätt gör det något med före
ställningen om kvinnors plats och status, och så länge som kvinnor 
behandlas som undantag kommer den manliga hegemonin att leva vi
dare som en osynlig förutsättning för åkerinäringen.

Som ett försök att trots allt hitta tendenser till förändringar av bil
den av lastbilsförare i mitt material har jag valt att granska TRAILER 
från två perioder, 1997/98 och 2001 /02. Det tydligaste tecknet på för
ändring är att tidningens fokus förskjutits något från att tidigare främst 
innehålla reportage om föraren och (hans) lastbil, till att idag mer be
handla branschen som helhet och företagen inom den. Framsidorna på 
tidningen avbildar idag dessutom allt oftare lastbilar utan förare. K on
sekvensen av detta blir att näringens manliga könskodning till viss del 
underkommuniceras, dock med den reservationen att lastbilen i sam
hället fortfarande i hög grad förknippas med manlighet. Från 2002 
finns ett undantag, men det ligger ändå i linje med den nedtonade 
manliga tillskrivningen av lastbilsföraryrket. Framsidan på nummer 2 
2002, visar en man och en kvinna som presenteras som: ”paråkare från 
Kalix”. I USA är det en relativt vanlig företeelse att par äger och bor i 
samt kör lastbilen tillsammans. Detta är en alternativ organisering av 
både privatlivet och transportarbetet, men den bygger fortfarande på 
samma tänkande som institutionaliserat förarens långvariga frånvaro 
från hemmet.

E tt tecken på förändring som utifrån ett jämställdhetsperspektiv ter 
sig mer intressant finns i ”Transportbranschens rekryteringsbroschyr”, 
där lastbilsföraryrket presenteras för unga tänkbara yrkesaspiranter. 
Broschyren utgör en del av en reklamkampanj som drevs under 2001, 
även på TV. Kampanjen fick viss uppmärksamhet eftersom man an
vände en ung kvinna som exempel på lastbilsförare. Mitt intryck (som 
framförallt bygger på samtal med representanter från transportarbetare
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facket) är dock att kampanjen inte riktigt lyckades. Andelen kvinnor 
som sökte sig till åkerinäringen ökade inte. I hur hög grad detta be
rodde på att man nöjde sig med att presentera en kvinna på omslaget 
går naturligtvis inte att uttala sig om. Men det faktum att inga kvinn
liga förare fick komma till tals i texten visar emellertid att frågan inte 
tagits på fullt allvar. Kampanjen bryter inte nämnvärt mot åkerinäringens 
manliga norm eftersom det uteslutande är män som citeras i texten. 
Man hade kunnat tänka sig att kvinnor intervjuats om sina erfarenhe
ter, om det nu verkligen var den grupp man särskilt ville nå med kam
panjen.

D et finns trots allt krafter som arbetar aktivt för jämställdhet inom 
åkerinäringen. Tidningen Svensk åkeritidskrift (tidigare Lastbilen) har 
på senare år genomgått ett slags metamorfos. Tidningens chefredaktör 
Eric Björklund har berättat för mig hur man på redaktionen för några 
år sedan insåg i hur hög grad som kvinnor i allmänhet och kvinnliga 
förare i synnerhet diskriminerades av tidningens journalistiska fokus 
på manliga förare. Denna insikt ledde till att man idag har som ambi
tion att presentera minst ett reportage i varje nummer där kvinnliga 
förare framträder som en självklar del av den svenska åkerinäringen. 
Tidningen ägs av åkeriförbundet men arbetar fristående. Björklund 
har även försökt påverka förbundet att uppmärksamma jämställdhets - 
frågan och har också lyckats förändra bland annat upplägget för den 
årliga transportkonferensen på sådant sätt att man i år (2003) för första 
gången viker en eftermiddag till ämnet jämställdhet.

Åkerinäringens manliga manuskript

Bo Nilsson (1999:44ff) analyserar med hjälp av begreppen symbolisk 
makt, representationsregim och manligt manuskript, scoutrörelsens 
retoriska maskulinitet. Mitt material består inte av sådana regelrätta 
texter av undervisnings- eller uppfostringskaraktär som fanns inom 
scoutrörelsen, men likväl går det utifrån förarnas berättelser och mina 
egna observationer från resorna, att diskutera empirin i termer av ”man
liga manuskript” (jfr Brittan 1989:61).
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Den viktigaste skillnaden mellan de myter om lastbils förare som 
presenterades inledningsvis och det manliga manuskript som här ska 
analyseras är att myten konstruerats inom och sprids med hjälp av 
medier. Manuskriptet däremot framträder huvudsakligen indirekt i 
förarnas berättelser och vardag. Ibland överensstämmer innehållet i de 
båda manlighetsberättelserna, men det ser jag framförallt som ett re
sultat av samhällets reglerande syn på vad som kan kännas igen som 
manlighet.

Manlighet brukar ibland kännetecknas av att det framförallt definie
ras i negativa termer, med vad det inte är (jfr Kimmel 1994:135, se 
även Nilsson 1999:158ff). Inledningsvis har jag sagt att jag vill komma 
bort från allt tal om vad maskulinitet är i absoluta termer. Vad jag 
söker efter i avhandlingen är uttryck för makt. Men eftersom en nega
tiv bestämning av vilka egenskaper som ska knytas till respektive kön 
indirekt är ett utövande av makt -  då vissa grupper av människor och 
beteenden exkluderas — väljer jag trots allt att hänvisa till sådana tan
kar. Simon som inte ansåg sig kunna tala öppet om sin icke-svenska 
bakgrund är ett exempel på hur manuskriptet sätter gränser för vissa 
individer. E tt annat uttryck för samma sak är kvinnliga förare som ser 
sig tvingade att sluta köra lastbil eller börja jobba deltid när de blir 
sambos eller skaffar barn.

Manuskriptet omfattar inte bara lastbilsförare utan även andra yrkes
kategorier inom åkerinäringen, vilket kan exemplifieras med en 
transportförmans beskrivning av sin vardag. Han körde själv länge på 
kontinenten men var vid tiden för intervjun stationerad på åkeriet:

När klockan är sex då börjar livet i Spanien. Då har förarna varit och 
lossat. Sju är dom färdiga och vill ha besked och det kan hålla på till nio på 
kvällen och så. Eftersom jag själv har kört vet jag hur viktigt det är att få 
tag i någon för att få ett besked så att man slipper stå till nästa dags 
morgon. Det är viktigt för förarna att kunna transportera sig en bit på 
natten. Man kommer in och blir nog en liten halvenstöring. Som här, jag 
börjar åtta på morgonen och jobbar fram till ... ja en åtta på kvällen. Då 
gäller det att man har en kvinna som är lite ... Som inte gaggar, för då blir 
det ju tråkigt. Vi har ju lite peptalk här i bland på kvällarna. Vi tvättar 
bilarna och då går det ju lätt en timme. Det är ju inget sådant sju till fyra
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jobb. Det  blir så automatiskt, även för oss på kontoret.

Förares relationer till andra män/ manligheter
Förarnas berättelser om möten med andra kategorier av människor 
som uppehåller sig längs vägarna kan läsas som ett slags indirekta be
skrivningar av identitet eftersom talet om ”de andra” är ett sätt att visa 
hur man själv inte vill uppfattas.

Polisen är en yrkesgrupp som liksom lastbils förarna domineras av 
män och som förarna regelbundet konfronteras med. Genom sin sta
tus som myndighetsrepresentanter kan poliserna sägas personifiera hela 
det komplicerade regelsystem som förarna var kritiska till men ändå 
tvingades följa:

Polisen har bara tagit mig för fortkörning en gång och det var under över
gångsåret, när man höjde från sjuttio till åttio kilometer i timmen. Det 
började med ... han var dum och vrång va. Han började med att fråga: Vad 
har du på lasset? Väderkvarnsbränsle, sa jag. Ja då ska du djävlar på vågen. 
Jaja, sa jag, det är inga bekymmer. Jag körde upp på vågen. Då sa han: Den  
måste vara tom. Han har väderkvarns ... sedan kom han på. Ha ha ha, jo då 
vart han ju ännu tokigare och så skulle dom rapportera och det var skrive
rier hit och dit och dom krävde teknisk undersökning av bilen och ... ja jag 
skickade ju in färdskrivaren, det fanns inget fel på den, och jag skickade 
ner, eller fick åka och mäta bilen på rullande landsväg och det var inget fel 
på den heller. Då krävde jag teknisk undersökning av polisbilen och då 
visade det sig att den visade fjorton procent fel. Och så avskrevs målet. 
Jag kan liksom inte, jag tar inte skit av poliserna, utan jag argumenterar 
emot. Och det finns alltså poliser, som inte stoppar mig. Dom vet att det 
tar hur lång tid som helst. Dom vet att jag alltid tjafsar. Och jag menar, jag 
drar mig inte för att säga åt poliserna att jag fuskar med färdskrivaren. På 
någon av de här bladen har jag fuskat, säger jag och det är ditt jobb att ta 
reda på var jag fuskat. Men du har ju inte fuskat säger dom då, jojomensan 
det har jag gjort, säger jag. Och då blir man ju stående en halvtimme till, 
det blir ju så. Jag diskuterar alltid med dom. Det är ju roligt!

I informantens berättelse ställs förarnas pragmatiska och sunda för
nuft mot polisens stelbenta och regelföljande agerande. Förarna talade
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om vikten av att på smidigaste sätt lösa problem som uppstod längs 
vägen, även om det innebar att man ibland måste bryta mot samhällets 
lagar och förordningar. Övertygelsen om att den egna gruppen kollek
tivt står för pålitlighet gör att man kan skratta åt polisen.

Förhållandet till polisen i utlandet ser lite annorlunda ut. I sådana 
berättelser tangeras inte sällan den främlings fientliga uppfattning som 
presenterats ovan. Polisen på kontinenten tillskrivs en klart underord
nad position i kraft av sin, i förhållande till förarna, avvikande etniska 
tillhörighet:

Jag körde en gång åt en norsk firma: Jag körde fisk, bland annat torrfisk. 
Det kallades backalao på spanska, men det visste jag inte då. Det är väldigt 
dyrt. Och spanska polisen tog mig på gränsen och skulle väga mig. Det var 
max tjugotvå ton då och jag hade ju en tjugosex, tjugosju ton på, det visste 
jag, och det visste dom också. Det var dom ju helt medvetna om, så dom 
drog in mig åt sidan, bredvid vågen. Sedan ville han kolla mina papper och 
färdskrivaren. Om jag hade kört för mycket. Jag hade kört för mycket och 
jag hade kört för fort. Jag hade ju liksom lite för mycket last också. Sedan 
frågade han vad för fisk jag hade med mig: Ja fisk, fisk, jag försökte visa 
med händerna. Jag visste ju inte vad den hette, torsk, det fattade ju inte han 
vad det var. Men jag sa åt honom att du får titta själv. Och vi öppnade då. 
Han klättrade upp i trailern där och tittade: Åååå backalao!!! Då tänkte jag 
att aha, aha. Det slog mig då när jag åkte därifrån att det var ju det han ville 
från första början. Han frågade om det var något problem om det fattades 
två stycken. Det är ju alltid så med de här fiskjudarna, att står det tjugosex 
ton i papprena så är det alltid minst två ton extra, bara för att dom ska 
slippa betala frakt för det. Det är alltid likadant med dom, när det är 
lösvikt. Så jag sa ju det: hur många poliser är ni, och det var fyra stycken. 
Då ska jag greja det, sa jag och gick bak och hämtade fyra plastpåsar och så 
lade jag ner två backalao i varje plastpåse. Då fick jag tillbaka mina papper 
och han stämplade dom där, att det var stämplat och kontrollerat av span
ska polisen i Baskien. Trevlig resa, sa han sedan. Det var så bra allting så. 
Det var bara att åka ser du. [Hade det gått med tyska polisen också?] Nej! 
Det hade det aldrig gjort. Hade jag kört med så stor överlast och de hade 
upptäckt det, så hade dom aldrig släppt mig utan dryga böter. Det var ju tio 
ton över vad man får ha i Tyskland. Dom har en toleransnivå på fem 
procent. Det hade ju varit över spelat... Det hade blivit dyrt.
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Berättelsen ger också uttryck för den sociala smidighet och människo
kännedom som visat sig viktig inom åkerinäringen. Identiteten som 
svensk framställs dessutom som överlägsen. D et är också värt att lägga 
märke till hur den tyska polisen antas vara svårare att lura än den span
ska.

I materialet finns vissa uttryck för homofobi. Aversion mot hom o
sexualitet var inte ovanligt bland förarna även om få uttryckte lika 
explicita åsikter som Sture i inledningen till detta kapitel. Följande 
citat är mer representativt:

Sedan så kom vi ju ner då ... det började på gränsen till Iran. Vid den 
gränsen stod det mellan tre och fyra tusen lastbilar. Och bara en grushåla 
i stort sett. Det var någon som sa till oss att ni får inte stå där bland 
turkarna, det är inte bra. Han visade oss en annan plats, det var en schwei
zare. Vi gick väl där, det var varmt som helvete, en femtio grader så där 
och jag gick i bar överkropp och långbyxor och han jag åkte ner med han 
gick i kortbyxor och bar överkropp. Vi skulle gå bort och köpa dricka och 
då kom speditören farande som en iller över plan där. Då hade vi gått 
genom turkgänget och dom höll på och vissla och så ... vi visste inte vad 
dom visslade åt. Men speditören sa det att, för helvete gå och klä på er för 
ni blir våldtagna. Och hej och hå med en väldig fart sprang vi tillbaka till 
bilarna och fick vi på oss kläder. Då var det inte ett ljud när vi gick över 
planen.

I könssegregerade sammanhang där män umgås nära andra män lurar 
hela tiden misstanken om att någon skulle kunna vara homosexuell (jfr 
Lehne 1995:325ff). D et är en viktig förklaring till att homofobi är van
ligt förekommande inom manligt dominerade miljöer (jfr Kummel 1994, 
1998). Förarnas motvilja mot homosexualitet ska förmodligen framfö
rallt läsas som ett sätt att visa att: ”jag är heterosexuell”. Här krockar 
det manliga homosociala begäret med faran att förknippas med 
femininitet. Homofobiska uttryck är emellertid inte bara exkluderande. 
De kan också tolkas som ett motstånd mot förändring eftersom de 
förstärker bilden av lastbilsföraren som en skötsam och pålitlig, medel
ålders, vit (svensk), heterosexuell man som vuxit upp inom arbetar
klassen -  eller som åtminstone lever efter principer formade utifrån
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förutsättningar och erfarenheter som är vanliga inom den sociokulturella 
gruppen.

D et bör poängteras att ingen av mina informanter fullt ut kan sägas 
leva upp till normen. Manuskriptet fungerar snarare som ett ideal mot 
vilket förarna jämförs och den som kommer nära har lättare att signa
lera pålitlighet och tilldelas därigenom fördelar i anställningsprocessen.

Det symboliska värdet i att ha familj
Formuleringen: ”det gäller att man har en stark och självständig kvinna” 
var vanlig bland informanterna: ”Min hustru ... jag har aldrig fostrat 
mina barn, det har hon gjort. Sedan med pengar och allt sådant, hon 
har skött allting med räkningar och sådant. Ja, jag har bara lämnat 
pengarna och tagit det som jag behöver, sedan så har hon skött rubbet”.

Detta att föraren hade familj har visat sig vara en viktig komponent 
i manuskriptet. Några chaufförer hävdade visserligen att skilsmässor 
var vanligare bland lastbilschaufförer än inom andra yrkeskategorier. 
Kombinationen familj, åtminstone i betydelsen kärnfamilj, och ett liv 
som fjärrlastbilsförare låter onekligen problematisk eftersom organi
serandet av transporter i hög grad bygger på förarens frånvaro från 
hemmet. Jag har dock inte träffat någon ensamstående lastbilschaufför. 
Yrkesutövningens ständiga förflyttningar tarvar kanske en fast punkt i 
tillvaron om chaufförerna ska orka med lastbilslivet i längden? Å t
minstone fungerar detta som möjlig förklaring till varför andelen gifta 
bland lastbilschaufförer verkar vara högre än bland många andra yrkes
kategorier. Rapporten Yrkeschaufförernas levnads- och arbetsvillkor 
(1979:16ff) antyder att lastbilsförare, åtminstone 1979, levde med fa
milj i högre grad än befolkningen i övrigt.

En förare med familj kan sägas förkroppsliga en rad högt värderade 
egenskaper inom åkerinäringen, inte minst heterosexualitet. Materialet 
är dessutom fyllt av uttryck för uppfattningen om att de duktigaste 
och mest pålitliga förarna har familj. En amerikansk åkeriägare får il
lustrera den syn på kompetens som finns även i Sverige: ”Vi vill ha 
förare som tycker om att vara hemma. Starka pålitliga familjemän” 
(Brand platform. For Volvo as a truck brand). Citatet kommer från en
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av Volvo Lastvagnar framtagen broschyr som visar företagets tolkning 
av ett yrkesideal som antas appellera till branschen. Under mina samtal 
med personal på företagets utvecklingsavdelning framgick att Volvo 
profilerar sig som ”förarnas lastbilsmärke” och därför är deras syn
punkter betydelsefulla i sammanhanget. Volvofolket hävdade att idea
let inom näringen idag är en chaufför med familj, en lastbilsförare som 
vill komma hem, och inte en cowboy som söker äventyr. En förare 
med familj är i högre grad än andra beroende av en fast inkomst och 
kan därför förväntas vara angelägen om att komma tillbaka så snabbt 
som möjligt. Förare med familj kan också förmodas vara socialt kom
petenta, inte minst eftersom han eller hon, trots att arbetsorganisationen 
ser ut som den gör, lyckas behålla familjen.

Omkodningen av föreställningen om vad som är utmärkande för en 
duktig lastbilschaufför, från en äventyrslysten cowboytyp till en förare 
med familj, kan tolkas som ett uttryck för professionalisering av 
lastbilsföraryrket. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv finns emellertid 
anledning att förhålla sig kritisk till detta eftersom det bygger på före
ställningen att män är bäst lämpade för uppgifter utanför hemmet och 
kvinnor för arbete med barnen.

Åkerinäringens nuvarande arbetsorganisation bygger helt och hållet 
på principen att en av parterna ensam ansvarar för hemmets sociala 
funktion medan den andre bidrar med ekonomiskt stöd. Försörjarrollen 
som förarnas manliga manuskript bygger på befäster därmed en tradi
tionell manlig stereotyp, vanligtvis benämnd ”breadwinner” (jfr Humle
sjö 1999:245, Nilsson 1999:87).72 Ella Johansson (1994:160f) har visat 
hur männen i Norrland vid sekelskiftet 1900 på liknande sätt ansågs 
ofullkomliga innan de skaffat vad som förknippades med en karl, näm
ligen kvinna, barn, hus, jord och häst (se även Hirdman 2001 b: 140). 
Förhållandet blir emellertid paradoxalt inom åkerinäringen eftersom 
föraren anmodas vara hemkär samtidigt som arbetsorganisationen 
tvingar honom eller henne bort från familjen i upp till 220 nätter om 
året.

Även om jag inte vill förespråka något speciellt sätt att organisera 
privatlivet på bör det dock påpekas att kvinnor som är gifta med last
bilsförare inte per automatik kan betraktas som offer för manlig makt.
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Arrangemanget kan mycket väl innebära friheter för den som befinner 
sig på hemmaplan och det finns säkert individer som trivs med det.

Förarambivalens
Här ska uppmärksamheten, som i fallet med myterna, riktas mot några 
möjliga konsekvenser som går att hänföra till försöken att uppfylla 
åkerinäringens manliga manuskript. Jag återvänder till lastbilsföraren 
Mats från tidningsreportagen ovan, och till något han berättade (i både 
GP och TRAILER) för journalisten:

En fårfarm på Nya Zeeland. Det vore verkligen drömmen. Han tittar på 
mig. Ja, jag är så trött på det här ibland. Att aldrig vara hemma. Jag har ju 
missat barnens uppväxt helt. Fast jag har prickat förlossningarna. Säger 
han. Och skiner. Utom pojkens förstås. Då stod jag i Munkedal med en 
trasig kardan. Nä. Det gäller att ha en jävligt stark hustru. Hon får sköta 
allt, barnen och huset. Tackla problemen själv. Och så kommer jag hem 
och är trött. Då vill jag vara med familjen, ta igen allt vi har missat. Men så 
finns det ju alltid något att fixa med huset. Och sen ska man hinna med lite 
socialt liv, träffa kompisar. Ja, fy fan. Viket liv man har. Jag har försökt 
jobba på Volvo. Men jag stod inte ut med staketet omkring mig. Han 
tystnar. Tittar på vägen. Gnider sig i skäggstubben. Tänder en cigg. Jag vet 
inte. Säger han. En dag när man kommer hem så står kanske väskorna där 
på trappan. Och då är inte Mats Erik Olsson stor, det kan jag lova dig. 
(Höglund 1998a & b).

Mats visar här hur sårbar han upplever sig vara som utlandschaufför. 
Statusen som uppvärderad utlandsförare och familjeförsörjare har up
penbart en baksida i form av det beroendeförhållande föraren kan 
tvingas in i gentemot sin partner. Eftersom pålitligheten delvis är kopp
lad till familjeförsörjarrollen skulle man kunna säga att både partnern 
och det manliga manuskriptet tvingar Mats till underordning, vilket är 
en aspekt som lätt förbises om man enbart koncentrerar sig på den 
manliga makten och det manliga inflytandet. Eftersom utlands förarens 
status inom åkerinäringen är en strukturell maktposition finns hela 
tiden risken att den enskilde föraren utsätts för känslor av vanmakt. 

Tidningen TRAILERS nuvarande ambitioner att förmedla repre
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sentativa och goda exempel på lastbilsförare samt sätten att presentera 
dem på fungerar som förstärkning av manuskriptet. Hur det kan ta sig 
uttryck vill jag visa med hjälp av en artikel som handlar om Magnus, en 
svensk lastbilsförare som arbetar i USA:

Det är söndag förmiddag i en sömnig trailerpark i Suffolk, Virginia. Mag
nus Björnby håller just på att säga adjö till sin familj för ännu en vecka på 
vägen. Hans yngste son Tim, 3 år, gråter och tycker att pappa ska byta 
jobb. Magnus tröstar honom så gott det går och lovar att köpa med en 
present hem. Äldste sonen, Tor 5 år, och fru Gittan tar det lite mer med 
ro. Tor kanske till viss del på grund av att han har fullt upp med att hålla 
balansen på sina rullskridskor. Gittan för att hon vet att Magnus gillar sitt 
jobb. (...) ”Detta är det värsta med jobbet, att lämna familjen så här”, säger 
han lite nedstämt (nr 4 2000).

Åkerinäringens manliga manuskript krockar i artikeln uppenbart med 
förarens privatliv. Att lämna familjen och barnen återkommande un
der längre eller kortare perioder är något alla fjärrförare har erfarenhet 
av. Manuskriptet rymmer dock inte några handlingsplaner för hur så
dana känslomässiga situationer ska lösas. Föraren tvingas på egen hand 
uppfinna lösningar och TRAILER erbjuder ingen hjälp eftersom alla 
sådana aspekter tonas ner och därigenom osynliggörs. Magnus berät
telse, att han drömt om att få köra lastbil i USA ända sedan han var 
liten, ägnas däremot stort utrymme i texten. Man tilldelar således belö
ningen och målet högre prioritet än det ”pris” föraren tvingas betala 
för att nå dit.

När Magnus väl beslutat sig för att försöka uppfylla drömmen tog 
det tre år innan han tilldelades permanent arbetstillstånd, men när han 
1998 fick sitt ”Greencard” flyttade familjen omgående. Magnus arbe
tade först under fyra månader på en svensk firma som importerade 
amerikanska bilar innan han hittade drömanställningen som fjärrförare. 
Väl framme vid målet kastade han sig ut i sitt livs äventyr. Familjen var 
uppenbarligen inte tvingad att flytta till USA av arbetsmarknads- 
relaterade problem i Sverige. Beslutet fattades enbart på grundval av 
att Magnus hade en dröm om att få köra lastbil i Amerika.

Perspektivet i artikeln är tydligt manligt, vilket framgår av hur hust-
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runs reaktioner beskrivs: ”Gittan blev inte glad då hon fick höra att 
Magnus skulle vara hemifrån hela veckorna. Men hon visste att om 
hon inte lät honom göra det skulle hon antagligen få höra det resten av 
livet”. Oavsett hur maktfördelningen ser ut i Gittan och Magnus hus
håll kan artikeln i TRAILER sägas förmedla ett budskap om att en 
lastbilsförarhustrus uppgift är att understödja sin mans drömmar.

Så länge arbetsorganisationen inom åkerinäringen ser ut som den 
gör blir frånvaron i förhållande till barnen det symboliska pris lastbils- 
förare får betala om de vill fortsätta köra lastbil. D et finns emellertid 
inget forum inom näringen där eventuella problem som följer av detta 
kan bearbetas. D en som inte accepterar upplägget anses inte passa för 
yrket.

När relationen till barnen behandlades under mina intervjuer fram
skymtade, liksom i reportaget ovan, ibland spår av ambivalens, besvi
kelse och även i viss mån skam:

Jaa det sämsta ... det är ju barnen. Jag har två. Det har jag hunnit, så sett va 
... Men jag menar, du får inte följa uppväxten på dem och det är bara att 
beklaga att man har slarvat... Jag hade med dom ibland, men pojken var 
inte intresserad av att åka med, han spelade fotboll och så. Man missar 
mycket i deras uppväxt. Man kommer hem en gång i veckan och de har 
hela tiden blivit större och större. En får ju inte följa de olika stadierna på 
riktigt sätt. Men däremot så var jag ju väldigt... när de var små, då var jag 
inte direkt på några utställningsgrejer. Helgen var helig, då gav jag fan i 
alltihopa va. Jag åkte inte på TIAs fester. Jag åkte inte på något sådant. Jag 
tyckte det att jag har så liten kort tid va. Så att det är väl det som är missen.

Utdraget kommer från en nära två timmar lång intervju. Tillsammans 
med ett kort ganska skamset konstaterande (i hustruns närvaro) om 
hur lite föraren gjorde hemma var ovanstående ord det enda tecknet 
på att han överhuvudtaget hade någon familj.

Ämnet familj och barn lämnades ofta hängande i luften under inter
vjuerna. D et kanske kan tolkas som ett uttryck för ambivalens, vilken 
med stöd av manuskriptet i så fall kan göras till ett icke yrkesrelaterat 
problem:
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Förr [när barnen var små, förfts anmärkning] tog jag inte semester ens. 
Men det gör jag nu och hade kunnat ta tio veckor, om det var så. Men det 
är väl lite grand så att man blir äldre också. (...) På den tiden då var det 
roligt alltså, då var man så djävla upp i det. Det var ju många som inte 
tyckte att man var klok. Nej det var bra då. Då körde man så länge man var 
igång. Vi behövde ju pengar till att bygga huset och så. Då gick det för 
fullt, så det har kretsat mycket kring lastbilar och jobbet. Jobbet har varit 
intressant. Det har aldrig upplevts som jobbigt, att sticka iväg.

Vissa informanter hävdade emellertid att den rumsliga separationen 
från familjen var ett av yrkets positiva inslag:

Man får äktenskapet att hålla bättre. Man kan ju aldrig bli ovänner. Så att 
det är nog en fördel på sätt och vis, för båda parter. Komma hem här 
klockan fyra, det hade inte hon klarat med mej. Det är jag övertygad om. 
Och jag är ju aldrig hemma på semestern en gång, nej jag tar en vecka då 
och en vecka då. Att vara hemma en fyra veckor det har jag aldrig varit, 
mer än när jag bytt bil eller något sådant.

Avslutningsvis återvänder jag till resan med Thomas (som jag åkte 
med till Spanien). På hemvägen när vi körde genom södra Frankrike 
ringde han till arbetsgivaren och begärde ledigt under julhelgen efter
som han skulle förlova sig. När Thomas framfört sitt önskemål svarade 
arbetsgivaren, enligt Thomas, att: ”Du kommer att sluta som grusbils- 
förare hemmavid om du fortsätter. D et gör alla som skaffar fast säll
skap”. Samtalet med arbetsgivaren gjorde honom upprörd. Han sa 
till mig att de aldrig behöver oroa sig. Flickvännen skulle inte hindra 
honom från att köra i f)ärrtrafik.

Jag finner det intressant att Thomas blev ifrågasatt. Han var uppen
bart på väg att skaffa sig en familj. Oron från arbetsgivarens sida kan
ske handlade om att föraren var ung och därigenom ännu inte blivit 
riktigt rotad i yrket. Förlovning utgör dessutom långt ifrån den fasta 
punkt i tillvaron som hus och barn gör. Även om Thomas av arbetsgi
varen betraktades som en lovande förare hade han många utmaningar 
kvar att övervinna innan han kunde accepteras som fullvärdig (och 
pålitlig) medlem av fjärrbilschaufförernas yrkeskår. Om inte det man
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liga manuskriptet så starkt förknippats med lastbilar, och yrket inte 
dominerats av män, skulle det emellertid vara svårt för en arbetsgivare 
att uttala sig negativt om en anställds förestående förlovning, eller öns
kan om att ta ut pappaledighet.

D en kulturella homogeniteten inom åkerinäringen och vikten av att 
signalera pålitlighet skapar alltså ett förhållande där utrymmet för egna 
tolkningar av yrkesrollen och möjligheterna att konstruera förslag till 
alternativa lösningar för arbetets organisation begränsas. Eftersom den 
förare som försöker gå utanför manuskriptet riskerar att få sin pålitlig
het ifrågasatt måste chaufförerna mer eller mindre köpa hela paketet, 
eller förkasta det och erkänna sig själva som problem. Detta kan up
penbarligen leda till en ambivalens som förstärker rådande förhållan
den inom åkerinäringen, åtminstone så länge som detta inte erkänns 
som ett yrkesrelaterat problem.

Yjzstbilsmaskuliniteter och maktförhållanden mellan män
För att uppmärksamma även andra former av makt inom åkerinäringen 
använder jag Robert W Connells (1999) begrepp ”hegemonisk masku
linitet”. Enligt detta regleras samhället av en speciell maktordning vil
ken personifieras av en vit, heterosexuell medelklassman från västvärl
den (företrädesvis USA). Eftersom dennes normerande status erkänns 
av både kvinnor och män i stora delar av världen styr den mer eller 
mindre obemärkt samhällslivet genom att vara en ”naturlig” del av 
människors vardag (1999:103). Begreppet brukar huvudsakligen an
vändas för att diskutera maktordningar kopplade till kön, men jag vill 
uppmärksamma att Connells hegemoniska manlighet lika mycket hand
lar om maktaspekter av klass, sexualitet och etnicitet.

Hegemonibegreppet har kommit att användas på en rad olika sätt 
och i skilda sammanhang. Marie Nordberg (2000a: 173) har skrivit om 
vad som händer när begreppet överförs till andra kontexter än dem 
Connell utgår från. Förhållandena i Norden är inte nödvändigtvis de
samma som i en amerikansk/australiensisk kontext, menar hon. D är
för är det inte självklart att modellen fungerar här. Nordberg menar 
dock att begreppet har relevans för förståelsen av hur manlig makt kan
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reproduceras, men hon förordar i så fall att man istället använder be
greppet i plural, hegemoniska maskuliniteter.

Med vissa reservationer, och i linje med Nordbergs modifikation av 
Connells begrepp, menar jag att det går att tala om ett manligt förarideal 
med hegemonisk status inom åkerikontexten, vilket förkroppsligas av 
fjärrbilschauffören. Genom att den förarkategorin uppenbarligen har 
inflytande över definitionen av hur en ”riktig” lastbilsförare ska vara 
och även över synen på hur transportarbete bäst organiseras tolkar jag 
den som just en sådan diffus form av hegemonisk maktutövning som 
Connell talar om. Förargruppen är förhållandevis liten men dess sym
boliska inflytande är stort. Lotsar, distributionsbilsförare och kvinn
liga chaufförer skulle med Connells (1999:103) terminologi kunna be
traktas som en form av förhandlande/delaktiga förarkategorier som 
underblåser fjärrförarens normerande position. Connell talar även om 
underordnade maskuliniteter, till vilka cowboyen, homosexuella fö
rare och chaufförer från de forna öststaterna kan räknas (åtminstone så 
länge resonemanget begränsas till åkerinäringen).

Trots att en rad paralleller ifråga om makt och inflytande finns mel
lan fjärrförarnas symboliska position inom åkerinäringen, och Connells 
vita heterosexuella medelklassman — inom båda manligheterna under
ordnas till exempel kvinnor och nedvärderas homosexualitet -  skulle 
Connell förmodligen hävda att fjärrföraren utifrån ett samhälls
perspektiv snarare bör kategoriseras som tillhörig gruppen av delak
tiga/ förhandlande (complicit) maskuliniteter. Invändningen motsäger 
emellertid inte modellens relevans för att förklara hur en förhållande
vis liten gtupp förare tilldelats stort symboliskt inflytande inom åkeri
näringen.

För att visa på mångtydighet och komplexitet ifråga om makt och 
tolkningsföreträde i lastbilssammanhang hänvisas till följande resone
mang med fokus på klass. Det som förenar mytens trucker och lastbils- 
förarna jag intervjuat är att båda väl uppfyller kriterierna för vad Ulf 
Mellström (1999) benämnt mekaridealet. Smeden kan sägas vara 
urtypen för ett sådant ideal, en människa som genom lång praktisk 
erfarenhet tillägnat sig en tekniskt förkroppsligad färdighet baserad på 
känsel, hörsel och syn. Mekaridealet återfinns framförallt på landsbyg-
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den och i mindre städer, företrädesvis inom arbetarklassen (1999:23ff). 
Om vyerna vidgas något finner man emellertid även andra exempel på 
manligheter som har lastbilen som identifikationsobjekt, till exempel 
ingenjörer på Volvo och Scania. Yrkesgruppen domineras av män (även 
om chefsdesignern på Volvo lastvagnar vid tiden för fältarbetet var en 
kvinna). Deras tekniska kunskap är till skillnad från chaufförernas främst 
teoretisk. Mellström definierar ett sådant ingenjör sideal genom att peka 
på dess professionella kalkylerande rationalitet. D et är en manlighet 
som framförallt förknippas med staten och näringslivet (1999:30ff). 
Ingenjörernas klassposition kan, med hänvisning till graden av ekono
miskt och kulturellt kapital, därmed sägas vara överordnad lastbilschauf
förernas. Ingenjörerna designar också, som visats ovan, lastbilar som 
delvis strider mot förarnas önskningar. Yrkesgruppen har dessutom 
varit med och utvecklat den GPS-teknik som kan sägas utgöra ett hot 
mot rådande definitioner av yrkesskicklighet inom åkerinäringen och 
som i förlängningen kan beröva förarna inflytandet över arbetet.

Lastbilen kan således betraktas som en symbolisk mötesarena för två 
sinsemellan olika berättelser om maskulinitet, och förs truckern in i 
resonemanget blir det tre. Tar man dessutom i beaktande chaufförernas 
yrkeskulturella uppvärdering av ålder och erfarenhet differentieras 
lastbilsmaskuliniteten ytterligare. Lastbilens status som manlighets- 
symbol framstår i ljuset av detta som högst mångtydig. Vilken manlig
het talar man om? Eftersom det dessutom visat sig att kvinnor kan 
accepteras som fullvärdiga medlemmar av förarkollektivet blir det up
penbart att lastbilens manliga könskodning är något diskursivt upprätt
hållet, och därigenom föränderligt.

Den manlige fältarbetarens roll
Jag har inledningsvis redogjort för hur följsamhet var det ideal jag 
eftersträvade i umgänget med förarna. För att uppnå detta över
kommunicerades till exempel min bagerihistoria i förhållande till 
forskarrollen, framförallt för att förmedla samförstånd under fältarbe
tet. Strategin medförde att jag, både i kraft av min status som manligt 
subjekt och med hänvisning till min personliga historia, kunde smälta
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in ganska väl i förarnas gemenskap (åtminstone uppfattade jag att så 
var fallet). Dessa förutsättningar borde, med tanke på hur samhället 
ser ut, kunna medföra vissa förväntningar på mig som individ. Med 
detta i åtanke vill jag analysera följande inslag från fältarbetet.

Efter en middag på en restaurang i Antwerpen blev jag av en förare 
guidad till stadens ”red light district” där prostituerade bjöd ut sig 
bakom glasrutor (se Nehls 2001b). Det faktum att jag är man och för
väntningarna detta skulle kunna medföra kan mycket väl vara orsaken 
till att vi hamnade där. Jag har åtminstone kommit till slutsatsen att det 
vore oetiskt och metodologiskt förkastligt att använda besöket för att 
påvisa att lastbils förare skulle vara mer benägna än andra yrkeskategorier 
att besöka prostituerade.

Händelsen ska istället användas som utgångspunkt för en reflektion 
över vilka åsikter som kan anses acceptabla och okontroversiella inom 
åkerikontexten. Som ytterligare underlag för en sådan diskussion vill 
jag presentera ett tämligen kontroversiellt uttalande som jag fick ta del 
av under en intervju:

Det fanns ju väldigt mycket förut... i Antwerpen. Då var det ju ... det var 
mycket negrer och ryssar och sådant där som höll på. Men sedan ... det 
var några finnar som dom hade gett sig på. De finska lastbils förarna gjorde 
processen kort med dem. Jag vet en som de tog, han ... De hissade boggin 
på en bil och höll ut armarna och lade händerna under hjulen och släppte 
ner och sedan gick de och söp. Ja finnarna är ju som de är. Han satt fast 
och han kom inte därifrån, han låg med fingrarna under hjulen så vad fan 
skulle han göra. Sedan sänkte de en neger i hamnen, vet du, med snö
kedjor. Men där försökte polisen sätta dit finnarna, dom visste ju att det 
var finnar då, det hade polisen bevis för menade de. Finnarna bara nekade. 
Man anklagade dom då genom sjömanskyrkan i Antwerpen. På Finska 
sjömanskyrkan ville polisen ha uppgifter om alla gäster den och den dagen 
och si och så. Men finnarna nekade fortfarande. Men polisen sade ju att de 
hade bevis för det var stämplat på snökedjorna, vet du: Made in Suomi ha, 
ha ha. Negern han var helt inlindad i snökedjor. Han var lindad helt full 
och sedan hade de slängt honom i hamnen. (Han överlevde inte då?) Nä 
du, honom hade de fiskat upp en vecka senare. Nä dom är tokiga finnarna 
ha ha. Nä det är världens snällaste människor, men det är liksom ingen idé 
att bråka med dem, dom ger sig ju inte för någon.
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Detta är ett problematiskt uttalande. Berättelsen handlar om ett mord 
men förmedlas som en burlesk anekdot. Den återgavs av en man med 
bestämda åsikter som genom hela intervjun svarade på frågorna ge
nom att med bred pensel måla upp förenklade och generella resone
mang. Med utgångspunkt i mina reflexiva ansatser blir det emellertid 
viktigt att relatera uttalandet till sammanhanget det refererar till, en 
utlandsförares vardag. Vad är det i denna som gör att sådana åsikter 
kan framföras med ett skratt?

En tolkning av berättelsen kan vara att ställa den i relation till förarnas 
klasstillhörighet (som diskuterades i kapitel 2) och vägen som arbets
miljö. Utifrån ett sådant perspektiv kan berättelsen betraktas som en 
beskrivning och hyllning av en manlighet som kan vara användbar i 
sådana ”ruffiga” hamnkvarter som många lastbils förare regelbundet 
besöker. Majoriteten av de konsumenter som köper varorna som trans
porteras av lastbilsförare behöver inte dagligen utsätta sig för de faror 
som uppenbarligen finns längs vägarna på kontinenten. D et är ett fak
tum att överfall på lastbilschaufförer ökat dramatiskt på senare år och 
många förare berättade om rädslan de upplevde i till exempel Marseille 
eller Valencia. Berättelsen om finnarna kan således tolkas som en in
direkt önskan att klara sig helskinnad från farorna som lurar på sam
hällets ”bakgårdar”, där en hel del av varorna hämtas för vidare distri
bution till butikerna. En sådan tolkning får dock inte uppfattas som ett 
försök att släta över eller förmildra uttalandets uppenbart rasistiska 
uttryck. Jag använder det i första hand för att rikta fokus från föraren 
till den miljö denne lever i.

En berättelse om en resa
Under en av intervjuerna frågade jag föraren om han mindes någon av 
sina resor speciellt. Först tyckte han det var svårt: ”man har ju gjort 
många tokiga resor”. Men sedan berättade han en lång historia ur min
net nästan utan uppehåll. Den handlar om livet som lastbilsförare på 
1970- och 1980-talen, som har varit ett tema i kapitlet. Berättelsen tan
gerar även myterna om truckers eftersom den handlar om ett transport
uppdrag till Iran. Hur den kan förstås och hur den förhåller sig till
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myterna utreds efteråt, men först återges den i sin helhet:

Teheran det var ju någonting som man väl aldrig mer kommer att få upp
leva. Jag körde Volvo Dynapack. Det var till en mässa där nere. Det var 
jag och en kille till som hade fått den körningen. Dom frågade om vi ville 
åka och vi sa okej. Det var ju roligt då.

Vi brummade i väg. Körde genom DDR, Tjeckoslovakien, Ungern, Ju
goslavien och så Bulgarien och genom hela Turkiet. Vi hade väl lite strul 
med den andre killens bil för färdskrivaren fungerade inte riktigt och snutar- 
na i Turkiet tjafsade på flera ställen.

När du kommer ner till Turkiet får du ställa dig vid gränsen och vänta. 
Dom är ju så turkarna, att du kan få vänta. Det kan ta hur många timmar 
som helst. Vi var alltså, jag tror det var 39 eller 33 ställen vi skulle gå på 
och få stämpel i papper inne på tullområdet. Det skulle vägas, det var 
läkarintyg och det skulle betalas vägs katter. Det var en djävla massa stäl
len att springa på. Man fick lära sig eftersom, och fråga sig fram och så. 
Men det var väl okej. Vi stod där ett dygn eller så innan vi kom iväg.

Men så började strulet efter Istanbul. Då fick vi ett polispapper med oss 
som skulle stämplas på TIR-parkeringen. Det skulle skrivas i kilometer, 
datum och alltihopa, och så skulle vi visa passet och färdskrivarbladet. 
Dom kollade noga och anmärkte på allt. Problem mister, problem, och så 
skulle dom ha en tusenpeng. 14 kronor eller vad det var då. Ville du ha 
kvitto kostade det tretusen. Men det gick ju bra och vi susade iväg.

Sedan träffade vi på en kille, en bärgningsbil som också skulle ner till 
den där utställningen, på den allra sista TIR-parkeringen i Turkiet, borta i 
Basargan. Han hade pajat vattenpumpen. Så vi... Det var ju bara att riva 
isär skiten på hans djävla V-8. När det stod en svensk där då stannade man 
direkt. Det var en turk där och han sa det, att det är inga bekymmer. Han 
lagade vattenpumpen med konservburkar. Klippte remsor och gjorde ett 
lager av konservbukarna! Det var så mycket bly i burkarna. Och så fett, 
han hämtade något djävla segt fett och lindade en konservburk om. Den 
höll alltså hela vägen ner till Teheran och den sitter nu i den gamla Scania- 
verkstan i Helsingborg, ute i kundmottagningen. Det läckte ju vatten va 
men inte värre än att det gick att köra.

Ett och ett halvt dygn [stod vi sedan vid gränsen till Iran innan vi kom 
iväg]. Det var strul med papperna. Iran var struket i karnet [ett gods
dokument som medföljer lasten]. Hur löser vi det? I tullen frågade vi hur 
vi skulle göra med karnet. Dom svarade att vi måste skicka papperna med
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bud ner till Teheran, så dom får ni inte med er. Vi tänkte det, att fan. Kan 
vi lita på dom här djävlarna? Så vi behöll TIR-karnet och trip tikan. Frakt
sedlar och sådant fick dom, men vi hade skrivit av så vi hade adresser och 
allt sådant. Ja så vart vi utsläppta vid gränsen sent på eftermiddagen.

Vi frågade den där speditören om det fanns något ställe att duscha på. 
Han sa visst, och åkte med oss. Körde före in i byn och visade ett jättefint 
badhus, nybyggt. Och vi in där, det kostade några kronor för ett sådant där 
duschbås. När vi står där i var sitt, rätt som det var, tog kallvattnet slut. 
Det fanns bara idiothett vatten! Det ångade ur rören. In kom en kille och 
sa: stopp! Vi försökte förklara. Men det var inga problem, vi skulle få 
vänta en halvtimme på kallvattnet. Det visade sig att dom pumpade upp 
kallvatten på taket som sedan gick med självtryck ner i rören och det var 
slut uppe på taket.

Sedan gav vi oss iväg. Men först skulle vi tanka. Vi hade fått nys på att 
det var billigt att tanka i Iran. Vi betalade elva öre litern för dieseln, tror 
jag. Klockan var sent på kvällen, eller sent på eftermiddagen. Vi sa att vi 
kör ner till Tabriz, det var en fjorton femton mil, och lägger oss där. Vi 
hade fått reda på att det fanns en TIR-parkering där. Vi vaknade mitt i 
natten. Det låg ett stort raffinaderi där i Tabriz. Ett av Irans största och 
irakierna höll på att bomba det på natten. Vi fick på oss paltorna och stack 
iväg därifrån. Raffinaderiet låg väl en två mil bort. Men det smällde och 
tjöt av flygplan och allt. Men man vill ju inte köra på natten, om det var 
folk ute på vägarna. Ingen belysning fanns det. Vi drog iväg en tio mil eller 
nåt.

Det var en torsdag. Sista biten ner. Det var så hett. Jag hade Forden då 
och det var 78 grader Celsius inne i hytten. Jag kände att huvudet bara 
kokade. Men så hittade vi ett ställe -  det hade dom även i Turkiet -  ett 
ställe där man pumpade upp källvatten i stora cementringar. Jag gick i en 
sådan och hade vatten till knäna. Jag stod nog där i en kvart innan tempera
turen hade blivit någorlunda i kroppen. Vi ställde oss där och lagade mat 
och vi kokade ärtsoppa. Det var ju torsdag, ha ha ha.

Vi kom in i Teheran sedan på eftermiddagen. Det är en stor stad. Offici
ellt bor det väl en åtta tio miljoner där. Ringleden runt stan var över fyrtio 
mil lång! Vi kom in i ena änden och frågade oss, vart ska vi nu? Men så 
hittade vi en turk vid ett slakthusområde där som kunde engelska. Vi 
berättade vilken adress vi skulle till. Han hade en jättestor karta på väg
gen. Ja ni är här, och ska dit! Hur hittar vi dit då? Ja, det är bara och köra. Så 
vi gick ut och ropade på en taxi och han skulle köra före oss. Det var bara
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in i smeten där. Taxichauffören hade ju kört där förut. Han körde som en 
galning. Vi kom ut på en ringled. Den var sexfilig. Tre i varje riktning. 
Plötsligt var det bara tvärstopp. Så långt vi såg var det kö. Taxichauffören 
körde då bara över mittremsan, till motsatta sidan. Vi funderade en stund, 
men sedan körde vi efter, mot trafiken. Vi körde om kön.

Sedan, dagen efter ... Nej det var samma dag, skulle vi tvätta oss någon
stans. Vi hittade en sportanläggning till slut. Då fick vi inte komma in där 
till duscharna och swimmingpoolen. Det stod en djävel med Kalasjnikov 
som sa: Stick! Jaha det var väl inte mycket att göra. Det var bara att sticka 
då. På fredagen kom Volvos folk. Dom berättade då att på torsdagarna är 
det damerna som badar, och sedan måste allt vattnet bytas innan männen 
får bada igen. Kvinnorna är ju orena!?

Vi var nere på stan en gång. Volvo hade en heltidsanställd taxichaufför, 
eller två bröder som hade en bil. Det dom två inte kunde fixa det gick inte 
att fixa. Den dyraste whiskyn jag har druckit, det var där. Vi var nere i stan 
på ett hotell och åt. Och då såg vi vilken stor parkeringsplats det var här. 
Men, nej då, det var en korsning i Teheran, ha ha ha! Och vilka luftförore
ningar. Fy fan, det gick inte att bo inne i stan. Och i södra delarna av stan 
där fick vi överhuvudtaget inte gå in. Han sa det: Ni blir dödade om ni 
åker dit. Dom sprängde, när vi var där nere sprängde dom järnvägsstatio
nen och efter vad vi hörde dog en 200 människor. Det var en sån där 
grupp då som hade ... några sådana där fundamentalister. 1984 var detta, 
så det var ju under Khomeynieran. En gång vart vi stoppade på en väg- 
kontroll. Dom letade efter porr och sprit. Ungdjävlar på en 15 till 18 år 
med Kalsjnikov. En av dem hittade en tröja i min bil med något tryck på 
som han ville ha. Men nej då, det får du inte alls det! Då satte han bara 
geväret mot mitt huvud: Ta den då!

Vi var kvar i Teheran i nio dygn och var borta en månad sammanlagt. Så 
länge fick vi vänta på hemlass. Men hemresan gick bra. Vi körde genom 
Turkiet och jag tror att jag lastade konserver i Bulgarien. Det var lite 
spännande. Lite eget och ... Ja, man har upplevt något som inte många 
andra har gjort”.

Förarens berättelse kan jämföras med dem som förmedlas i boken 
Trucking World Wide. Christer till exempel, som körde till Saudi-Ara
bien, berättade gärna om skjutglada tullare, smugglare och mardröms- 
lika strapatser, åtminstone framställdes han på det sättet av journalis
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terna. Även artiklarna om Mats som körde i Ryssland innehöll en god 
portion fara och strapatser. Om man jämför denna berättelsen med 
dem finns det uppenbara skillnader. Visst finns även här ett inslag av 
våld och död, men det är inget som lyfts fram speciellt. Det som föra
ren framförallt minns från resan är snarare vardagliga underligheter, 
till exempel mekanikern som av några konservburkar och primitiva 
verktyg konstruerade en fullt fungerande vattenpump. Han minns du
schen där vattnet tog slut och att man kokade ärtsoppa för att det var 
torsdag, trots att värmen var tryckande. Föraren minns också hur fas
cinerad han var över storleken på Teheran, det låga dieselpriset, och 
detta att man bytte vattnet i bassängen efter att kvinnorna badat där.

Här lyser strapatserna som myten bygger på med sin frånvaro och 
det är knappast en hjälte som framträder. Jag betraktar honom snarare 
som en erfaren människa som med glädje och entusiasm berättar om 
något han fått vara med om och som han aldrig glömmer. Han försö
ker varken framställa resan som något trivialt eller som ett farofyllt 
uppdrag. Skillnaden mellan historien ovan och mytberättelserna skulle 
möjligen kunna förklaras med att denna kommer från föraren själv och 
att övriga förmedlats genom journalister med uppdraget att locka lä
sare. Inte minst därför ville jag avsluta kapitlet och empiriredovisningen 
med denna berättelse.
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Kapitel fyra

Vägar motframtiden
lockan 06.00 ringer lastbilens alarm. Sture kör den korta biten
fram till fabriken och ställer lastbilen längst bak i kön som bildats 

utanför grindarna. Under natten har det snöat en del, men nu är vädret 
kallt och klart. Sture försöker ratta in svenska nyheter på mellanvågen 
och lyckas ganska bra, men det brusar och låter avlägset.

07.30 väntar vi fortfarande utanför fabriken. Lite senare när vi äter 
frukost berättar Sture att föraren har det yttersta ansvaret för att god
set fördelas på ett trafiksäkert sätt på trailern. Han berättar också att 
ute på resorna är det huvudsakligen speditören föraren har kontakt 
med.

D et visar sig vara Alla hjärtans dag och Sture sänder därför över 
satellitsändaren ett kärleksfullt SMS-meddelande till hustruns mobil
telefon. Innan han åkte, berättar Sture, fick han en pin av henne som 
det står ”1 love you” på. Den plockar han nu fram och fäster ovanför 
huvudet i hyttens innertak. ”Det är ytterst sällan som jag och frun 
grälar”, säger han. Under resan har han ofta talat om familjen med stor 
ömhet. Han har berättat hur barnen ofta genom åren lurat sin far och 
med list fått sina önskningar uppfyllda bara för att Sture inte kan säga 
nej. Frun har många gånger blivit arg när Sture köpt saker till barnen 
som hon tidigare nekat dem, säger han. Sture berättar också att han 
ibland får dåligt samvete över att han är hemma så lite. Sammanlagt 
blev det femtio resor under 1996, vilket innebar 225 nätter i lastbilen
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och på fraktfärjor. Två veckors sammanhängande semester per år bru
kar han ta ut. Familjen åker vanligtvis på en resa tillsammans, berättar 
Sture och poängterar att det är viktigt att alla ska åka. Alla eller ingen 
är ett ”stenhårt motto i familjen”, säger han.

09.05 står vi fortfarande och väntar. För att ha något att göra går vi 
in på fabriken och letar efter ett ställe där vi kan borsta tänderna. Sture 
pratar med en förman som ger oss tillåtelse att låna fabrikens duschar 
om vi vill. Och det vill vi! Eftersom vi inte fått någon chans att tvätta 
oss riktigt hittills under resan känns det skönt att få byta kläder. En 
halvtimme senare är vi tillbaka i lastbilen igen, nyduschade och rena. 
Sture har fått beskedet att det med åttio procents säkerhet blir lastning 
av trailern före klockan tolv. Sture hämtar en öl åt oss var. En liten 
stund senare blir han sugen på mat igen och matlådan hämtas tillsam
mans med ytterligare var sin öl.

Efter maten kommer vi att samtala lite om min närvaro i lastbilen. 
Sture har tidigare sagt att han uppskattar sällskap, men här händer 
något som förvånar mig. Fältarbetets svårigheter och risker blir på 
några sekunder uppenbara när Sture nu, nästan för sig själv, berättar 
om hur han reagerade när åkaren frågade om han kunde tänka sig att 
ha mig med i lastbilen. Han framställer det som att han uppfattade 
frågan som en order och att han inte kunde, eller ville säga nej till 
chefen. Sture berättar hur mycket han beundrar åkaren. En gång, be
rättar han, blev han erbjuden att resa tillsammans med denne till Göte
borg för att titta på nya lastbilar. Sture gjorde klart för familjen att den 
resan var viktigare för honom än familjens årliga och sedan länge pla
nerade semesterresa. D et slutade med att familjen reste en annan vecka. 
Konsekvensen av Stures påpekande och det sätt han talar om detta för 
mig blir att jag känner mig obekväm i lastbilen. Länge efteråt funderar 
jag på varför han berättade detta för mig. Tyckte han det var jobbigt att 
ha mig där? Plötsligt längtar jag hem. Jag vill inte vara i lastbilen, Stures 
hem. Hans berättelse och sättet han framförde den på får mig att känna 
mig påträngande och i vägen, men vi är obönhörligen hänvisade till 
varandras umgänge. D et är bara att försöka göra det bästa av situatio
nen.

Sture berättar att det inte är onormalt med så långa väntetider som

-169-



jag fått uppleva under resan. D et kan bli dygn ibland, säger han. Mobil
telefonen gör emellertid att han kan lämna hytten. Livet är på det sättet 
lite enklare än förr.

11.35 vinkas vi äntligen fram till lastningsplatsen. Sture räknar ut 
hur lasten ska placeras för att viktfördelningen på dragbilens drivaxel 
ska bli bra. D et känns att hemresan är nära förestående, men klockan 
12.15 stoppas aktiviteten på fabriken plötsligt på grund av skiftbyte 
och lunchpaus. Efter en stunds tyst väntan i lastbilen går vi ut och 
vandrar planlöst omkring inne i fabriken. Vi köper soppa från en auto
mat och tittar håglöst på lagret av bildelar som tillverkas där. Väl ute 
igen ser vi till vår glädje att en truckförare håller på att spänna band 
om Stures pallar med diverse gjutgods.

13.45 är lastningen färdig. Truckföraren arbetade i en rasande fart. 
Med millimeterprecision lastades pallarna effektivt och han fick plats 
med det maximala antal Sture räknat med. Vi hjälps åt att sy ihop 
trailerns kapell. Efter ett snabbt besök på fabrikens toalett åker vi utan 
ytterligare dröjsmål mot Rostock. Sture är stressad. Kontrasten mot 
väntan utanför fabriken är påtaglig. Väl ute på Autobahn knappar han 
in ett meddelande på tangentbordet, samtidigt som han ostadigt ma
növrerar lastbilen. Det ser vanskligt ut. Jag erbjuder min hjälp. Medde
landet till speditören är att vi förmodligen hinner med första färjan 
lördag morgon (alltså dagen efter).

När Sture kört en stund säger han att lasten nog ändå inte riktigt 
ligger som den borde. Förmodligen är trycket på drivaxeln för lågt, 
vilket gör bilen ostadig och greppet mot vägbanan dåligt, framförallt 
om det skulle börja snöa. ”Jag känner att det inte är riktigt bra”, säger 
Sture utan att visa någon ansats att åtgärda problemet. ”Det är som det 
är”, säger han och kör vidare. Speditören svarar efter en stund att 
”Färjan är bokad. Trevlig resa”.

Sture berättar att han inte vet hur det blir när vi kommer till Ros
tock. D et har tydligen hänt att han fått besked i sista stund att byta 
trailer på färjan och bege sig ut på en ny tur, alltså ytterligare en vecka 
på vägen utan att komma hem emellan. ”Det kan bli så, men det är inte 
vanligt”, säger han. ”D et står i våra arbetstidsavtal att arbetsgivaren 
bestämmer över planeringen i fjortondagarsintervaller”. Varken Sture,
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eller familjen där hemma vet alltså om han kommer hem på lördagen, 
eller senare under nästfölj ande vecka. Sture verkar dock inte oroa sig 
nämnvärt.

16.00 stannar vi i Greding, där vi sov på vägen ner. Denna gång på 
andra sidan Autobahn. Sture tankar och därefter går vi in och äter 
korv och dricker kaffe. Färdskrivaren måste rita minst en timmes vilo
tid innan vi kan fortsätta.

17.00 är vi tillbaka i hytten. Vi får vänta någon minut på färdskrivaren 
innan hemfärden kan fortsatta. Efter två timmars körning hamnar vi i 
en kö, eller ”Stau”, som Sture säger. Det visar sig bero på ett vägarbete 
längre fram. Kön av bilar ser oändlig ut. Trafiken kryper sakta fram. 
”Tyskarna är bedrövliga. Dom klarar inte av att samarbeta i trafiken”, 
säger Sture. Under krypkörningen berättar han om familjens ekonomi, 
hur hustrun får hushållspengar till mat och annat. När det gäller pengar 
delar paret lika. Allt hans är hennes, och vice versa, säger han (men han 
nämner också att pengarna familjen sparar finns på ett konto i Stures 
namn).

19.20 kör vi fortfarande i krypfart, men efter en stund lättar det. Tre 
timmar senare stannar vi för en kopp kaffe och lite mat. Det är fortfa
rande en bra bit kvar till Rostock. Sture tänker köra så länge han orkar 
och sedan stanna vid vägen för att sova några timmar.

Väl ute i lastbilen på vägen sitter vi för första gången under resan 
mestadels tysta. Det är mörkt ute. Jag är trött på lastbilsåkandet och 
vill hem. Milen rullar sakta fram och det känns som en evighet att 
passera Berlin på stadens jättelika ringvägar.

När klockan blir 00.45 stannar Sture bilen. Han orkar inte köra längre. 
E tt tag trodde jag han skulle somna vid ratten. Vi lägger oss omgående 
efter att Sture ställt väckarklockan på halv fyra för att säkert hinna till 
färjan. Sextiofyra mil förflyttade vi oss denna dag.
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Sammanfattande slutdiskussion

Efter arbetet med Volvorapporten (Nehls 1999), vars syfte var att blicka 
in i framtiden, var det bestående intrycket att det fanns ett motstånd 
mot förändring av den rådande mansdominansen inom åkerinäringen. 
Detta önskade jag undersöka vidare och resultatet av det arbetet har 
ovan presenterats. Min ambition har varit att ta reda på vilka värden 
och tänkesätt som är centrala inom lastbilsföraryrket och hur dessa 
upprätthålls i det dagliga arbetet. Främst har jag varit intresserad av 
synen på jämställdhet och mångfald inom denna bransch. Här fanns, 
som jag givit exempel på, ett tyst och passivt motstånd bland flera 
förare. Det tog sig uttryck bland annat i en kollektiv strävan efter att 
bibehålla traditioner och vissa av de föreställningar som förknippas 
med just den här yrkeskåren.

En allmän iakttagelse är att den manliga överordning som präglar 
det svenska samhället i stort framträder ännu tydligare i ett så mans- 
dominerat yrke som detta. Här har kulturforskaren en viktig uppgift 
att analysera hur könsorganisationen ser ut och fungerar i olika sociala 
sammanhang, utan att fastna i schabloner. Även om lastbilsförare på 
många sätt uppträder som ”typiska män”, räcker en beskrivning av det 
inte långt för att förstå de processer som upprätthåller en sådan köns- 
bestämd ordning, inte heller för att se tendenserna till förändring av 
den.

I min studie av de yrkeskulturella aspekterna av åkerinäringen är det 
särskilt två sidor som är viktiga för att förstå den homogenitet och 
strävan efter kontinuitet som finns bland lastbilsförare. Den första är 
lastbilsförarnas kollektiva känsla av att vara föraktade i samhället, att 
deras arbete inte uppskattas. Detta, kan man anta, förstärker gruppens 
sammanhållning utåt, vilket i sin tur reglerar vem man släpper in i 
gemenskapen. Den andra sidan är lastbilsföraryrkets fysiska avskildhet 
från det övriga samhället, att lastbilsförarna alltid befinner sig vid si
dan av. Lastbilarna har egna parkeringar och förarna sitter vid egna 
bord på matserveringarna och syns oftast inte när de sitter i lastbils
hytten ovanför den övriga trafiken. Man kan undra över om det är 
synen på förarna som lett till deras isolering, eller om förarnas avskild
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het givit upphov till synen på yrkesgruppen.
Oavsett vilka orsakerna är finns här ett kulturellt hinder mot för

ändring av mansdominansen. E tt annat hinder av mer speciell natur är 
förarnas definitioner av vad som signalerar individuell pålitlighet och 
förmåga att känna ansvar. Dessa visade sig vara mycket snäva. Den 
som avviker från normen får därför svårt att bli accepterad inom yrket. 
Om ”avvikaren” trots allt ges chansen att prova på arbetet som chauf
för ställs det dessutom högre krav på denne än de som bättre uppfyller 
normen.

E tt annat betydelsefullt inslag inom åkerinäringen som främjar ho
mogenitet och kontinuitet är föreställningen om att framgångsrika 
åkeriföretagare själva bör ha kört lastbil för att överleva som företa
gare. Likaså måste hierarkin inom näringen ständigt bevisas för att 
erkännas av berörda parter. D et krävs alltså lång erfarenhet, många år 
inom yrket, innan utövaren kan få gehör för eventuella krav på föränd
ring. Och då kan situationen vara en annan. Under hela socialiserings- 
processen till en erkänt pålitlig och ansvarsfull förare har aspiranten 
utsatts för påverkan. Den dag då chauffören aktivt skulle kunna med
verka till förändringar har han eller hon tilldelats en privilegierad posi
tion inom yrkeskulturen, vilken kanske skulle kunna hotas om föraren 
börjar uttrycka åsikter som avviker mot rådande inomkulturella före
ställningar. Detta är en vanlig paradox inom de flesta yrken. De som 
tar sig fram och lyckas blir benägna att vara lojala med organisationen 
och bidrar därmed till att bevara den som den är.

D et är emellertid inte bara inom åkerinäringen som det finns krafter 
som verkar för denna kontinuitet. Den kanske viktigaste orsaken till 
att det framförallt varit män som sökt sig till yrket (vilket i sin tur 
torde vara den enskilt viktigaste orsaken till mansdominansen) finner 
jag i det omgivande samhället, i den kulturellt föreskrivna kopplingen 
mellan män och maskiner. Redan från unga år inskolas pojkar mot 
intresse för bilar. Kvinnorna motas därigenom med milt våld, redan 
tidigt i livet, bort från det som mycket väl skulle kunna vara en utmärkt 
arbetsmarknad även för kvinnor. Myterna om truckers är ett viktigt led 
i denna process som underblåser föreställningen om att bara män kan 
köra lastbil, även om många förare idag inte vill sammanblandas med
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dem. Mytdimensionen av yrket är tämligen unik för åkerinäringen. Få 
yrken omgärdas av så många förutfattade meningar som just lastbils- 
föraryrket. Här kan man ställa sig frågan varför det nästan bara är 
manligt dominerade yrken som föräras sådan status (t.ex. brandmän 
och soldater).

Vägen som ett manligt könskodat rum där en lång rad stereotypa 
könsroller reproduceras är en annan aspekt som torde befrämja konti
nuiteten inom åkerinäringen, och som inte bör underskattas i en dis
kussion om jämställdhet. Kvinnors status och rätt till respekt är långt 
ifrån självklar där, vilket påverkar vem som kan tänka sig att söka sig 
till yrket. Det räcker inte att kvinnliga lastbilsförare bryter könsbarriären 
inom åkerinäringen, de konfronteras dessutom dagligen under yrkes
utövandet med sitt påtvingade utanförskap.

Är det då omöjligt att få till stånd jämställdhets- och mångfalds- 
befrämjande förändringar inom åkerinäringen? D et tror jag inte. D et 
finns sprickor i muren av mansdominans. En sådan är viljan att upp
märksamma kvinnliga förare som finns i olika sammanhang. Dessutom 
står åkeriäringen inför ett omvälvande generationsskifte. D en höga 
medelåldern inom gruppen förare är en betydelsefull faktor som kom
mer att innebära genomgripande förändringar. Näringen kommer inom 
några få år att behöva ett stort antal nya förare, och i denna process 
kommer det förmodligen att bli svårt att hålla fast vid ”tingens ord
ning” inom åkerinäringen.

D et finns inget som tyder på att samhällets transportbehov kommer 
att minska i framtiden, snarare tvärtom. Varorna och godset måste 
förflyttas och kunderna torde inte ha något större intresse av förarens 
kön, nationalitet eller sexuella läggning. Inte heller ligger det i kunder
nas intresse att föraren bor i lastbilen.

Av bland annat sådana skäl kan förändringar komma snabbt och på 
bred front. Dessutom kan införandet av GPS-teknik bidra till att bryta 
upp rådande strukturer. Vetskapen om att arbetsgivaren har möjlighet 
att ständigt hålla sig informerad upplevdes åtminstone besvärande av 
de förare som jag träffade.

Flera av nyckelbegreppen inom åkerinäringen — pålitlighet, ansvar, 
erfarenhet och frihet — kommer förmodligen, som en följd av sådana
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förändringar, att förlora sin starka symboliska laddning inom yrkes- 
kulturen. I gengäld kommer kanske förändringarna, i kombination med 
en allmän strävan i samhället att inom allt fler områden efterfråga och 
arbeta för jämställdhet och mångfald, att öppna åkerinäringen och 
lastbilsföraryrket för nya kategorier av människor.

Här känner jag faktiskt en viss kluvenhet som forskare. Mina mål 
med undersökningen överensstämmer förmodligen inte helt och hållet 
med lastbils förarnas egna önskningar. Hur ska man komma till rätta 
med en sådan intressemotsättning? Det är ju lastbilsförarnas vardag 
och yrkeskultur som jag i första hand vill presentera. Men jag har också 
ambitionen att sätta in den i ett större politiskt sammanhang där ett 
arbete för jämställdhet pågår. Denna kluvenhet har funnits med under 
hela forskningsprocessen.

Den typ av manlighet som upprätthålls inom åkerinäringen försätter 
ofta förarna i problematiska situationer som tenderar att osynliggöras 
inom den mansdominerade kontexten. Sättet att organisera arbetet på, 
vilket jag ser som en konsekvens av denna manlighet, hindrar till ex
empel föräldrar från att få en nära relation med sina barn. D et anser 
jag, med stöd i regeringens jämställdhetspolitik, är något som behöver 
uppmärksammas och diskuteras kritiskt.

Genom hela avhandlingen har det funnits en ambition att ”bråka” 
med bilderna som förknippats med lastbils förare, både sådana som 
finns inom yrket och de som upprätthålls utanför åkerinäringen. E tt 
sätt har varit att söka efter inkonsekvenser och paradoxer i materialet.

Ensam är stark, är ett ”manligt” talesätt som kan sägas prägla åkeri
näringen. Som en konsekvens av detta går det paradoxalt nog att finna 
ett dialektiskt förhållande där man samtidigt både fördömer konse
kvenserna av en utbredd illojal konkurrens, och berättar hur man strä
var efter att klara sitt eget skinn. Hela åkeribranschen kan sägas digna 
under detta ok. Tänkandet tenderar åtminstone att premiera djungelns 
lag och under tiden pressas priserna, av den inbördes konkurrensen, 
nedåt. Den som är ensam och stark kan visserligen, åtminstone kort
siktigt, ta hem vinster genom att sänka sina priser, men i längden blir 
det ohållbart då lönsamheten inom branschen urholkas. Jag har i av
handlingen ställt mig frågan vem det är som tjänar på att sådana för
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hållanden förblir osynliga? Knappast de enskilda förarna eller åkeri
ägarna.

Informanternas förhållande till frihet är också ett inslag inom åkeri
kulturen som många gånger ter sig paradoxalt. Det krävs till exempel 
att föraren, för att få ”tillgång” till friheten, binder upp hela sitt liv till 
lastbilen. Är det mödan värt?

Detta att föraren, för att uppfattas som pålitlig, bör leva i en familj 
och vara hemkär samtidigt som arbetsorganisationen tvingar föraren 
ut på vägarna i upp till 220 nätter om året är en annan paradox som jag 
velat uppmärksamma. Nuvarande sätt att organisera transporter är inte 
någon ”naturlag”, det torde finnas hur många olika lösningar på sam
hällets transportbehov som helst.

En annan strategi från min sida har varit att uppmärksamma sådana 
tecken på ambivalens som iscensättningen av lastbils förar maskulini
teter kan medföra. Den viktigaste källan till detta visade sig vara just 
den av arbetsorganisationen påtvingade frånvaron från barnen och hem
met. Inom åkerinäringen finns inget utrymme för att bearbeta denna 
ambivalens, vilken därmed tenderar att osynliggöras. Individer som 
känner tveksamhet inför denna aspekt av yrket kan därigenom tvingas 
erkänna sig själva som problemet, vilket inte leder till någon yrkes- 
kulturell förändring.

När det gäller synen på pappors behov av att vara med sina barn 
(och barnens behov av att vara med sina fäder) kan dock inte åkeri
näringen ensam pekas ut som ”boven i dramat”. I samhället finns en 
djup övertygelse om att barn har det bättre hos sin mor och sådana 
mönster förändras inte i en handvändning.

Kopplingarna mellan lastbilsförarens identitet och lastbilen samt den 
yrkeskulturella hierarki, som gjort fjärrföraren till ett slags norm för 
hur en ”riktig” lastbils förare ska vara och uppföra sig, har diskuterats 
som en annan betydelsefull källa till ambivalens och vanmakt. Det krävs 
förmodligen att sådana aspekter på yrket belyses utifrån för att yrkes
utövarna själva ska förmås se och reflektera över dem, vilket kan var 
ett första steg mot eventuell förändring. Kanske är det just vad som 
behövs för att lösa upp traditionsbundenheten och tendenserna till 
gränsbevakning inom åkerinäringen.
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Även om lastbilsföraryrkets ”manliga manuskript” premierar den 
förare som kommer närmast idealet av en skötsam och pålitlig, medel
ålders, vit (svensk), heterosexuell man som vuxit upp inom arbetar
klassen eller formats av dess villkor och värderingar, så är detta bara en 
fasad och den har sina sprickor. Den manlighet som blir följden av 
detta ideal är en ”traditionell” manlighet som vanligtvis inte brukar 
förknippas med social smidighet och intresse för estetik. Men inom 
åkerinäringen är detta, som jag tidigare visat, högt värderade egenska
per.

I fortsatt forskning om mansdominerade yrken torde den här typen 
av inkongruenser vara ett intressant område att undersöka närmare. 
Vilka könsstereotyper finns och hur motverkas de av att människor 
inte alltid följer det färdiga manuskriptet?

En konkret uppgift vore att speciellt undersöka kvinnliga chauffö
rer. En annan att uppmärksamma lastbilsförarhustrun -  den starka 
och självständiga kvinnan som på många sätt är själva förutsättningen 
för chaufförernas yrkesutövning. En lång rad frågor gällande denna 
grupp har väckts under avhandlingsarbetet. Är kvinnorna offer eller 
vinnare? Hur organiseras vardagen och vilka möjligheter till improvi
sation finns? Vems behov är det i lastbilsförarfamiljerna som priorite
ras? Går det att förena ett liv som lastbils förare i fjärrtrafik med strä
van efter jämställdhet?

Andra kategorier av människor vars erfarenheter i hög grad osynlig- 
gjorts med mitt perspektiv är homosexuella förare. Jag hade ambitio
nen att intervjua åtminstone någon chaufför som var homosexuell, 
men det visade sig vara svårare än jag kunde föreställa mig. Jag fick 
kontakt med en som sade sig vara villig att bli intervjuad, men vi tap
pade av olika anledningar kontakten innan någon intervju kunde ge
nomföras. Via ombud påbörjades också en diskussion med en åkeri
ägare som inte var öppet homosexuell bland sina kollegor, men denna 
intervju blev inte av på grund av sekretessproblem. Ämnet är emeller
tid angeläget då det skulle kunna belysa en osynliggjord grupp lastbils- 
förare, vilken dessutom har stor potential att utmana det manliga ma
nuskript som upprätthålls inom åkerinäringen.
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En lång och vindlade väg närmar sig sitt slut

Kommen så här långt i avhandlingen återstår för mig bara en sak, att 
följa Sture tillbaka till Sverige där våra vägar skildes.

När klockan är 04.30 rycker Sture till och svär. Vi somnade om och 
höll så när på att försova oss helt. Nu är det bråttom. Sture kränger på 
sig kläderna, river undan gardinerna och startar omgående motorn för 
att stressat jaga mot färjan.

07.00 är vi framme i Rostock och vet att vi med god marginal hinner 
med färjan. Sture går in och hämtar biljetter på färjekontoret. När 
tulltjänstemännen anmodar oss att visa passen säger Sture att ’’arbe
tarna här är fullständigt hjärndöda dumskallar. Man får visa passet även 
om man åker här varje vecka och de känner igen en väl”.

När vi står och väntar på att få köra ombord på färjan sänder Sture 
ett meddelande till Speditionen och berättar att vi hunnit med färjan. 
”D et är så djävla mycket pappersexercis som  man aldrig får glömma. 
D et finns ingen ursäkt för något sådant”, säger han samtidigt som  han 
skriver på en fraktsedel.

Klockan 08.00 står lastbilen parkerad på bildäck och vi har fått en 
hytt. Det är en fin och modern färja, inte bara avsedd för lastbilar som 
på utresan. Vi sätter oss i restaurangen där frukost snart serveras. När 
vi har ätit går vi till taxfreebutiken och handlar. På vägen tillbaka träf
far Sture en dansk lastbilschaufför i förarloungen som han arbetat med 
en gång. Han sätter sig där och kollegorna förlorar sig genast i yrkes- 
minnen, gamla åkare, drömrutter, galna kollegor och skvaller om vad 
dessa gör idag. ”Gurka” är bara ett exempel på smeknamn som florerar 
i berättelserna. Olika bilmärken förarna kört berättas det historier om. 
Bland annat en DAF vars hytt tippade över och slog i gatan när föra
ren skulle kolla oljan. Dansken berättar om en kollega som höll på att 
dödas när en truckförare råkade köra gafflarna rakt genom hyttväggen 
och nästan spetsade föraren som satt där inne. D et verkar på mig som 
om Sture och dansken försöker överträffa varandra med historier om 
det utbredda fifflandet med färdskrivaren, som tydligen var vanligt ”på 
den gamla goda tiden”. ”Då kunde man tjäna hur mycket pengar som 
helst” . ”På den tiden var det tryck”. ”Jag har aldrig tjänat så mycket
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pengar som då”. ”Man körde och körde och slängde det ena färdskri- 
varbladet efter det andra ut genom rutan”. E tt drömställe som båda 
visade sig ha erfarenhet från och där lastningen gick speciellt bra var 
en bananterminal i Antwerpen under sjuttiotalet. Poliser som förarna 
klarat sig ifrån berättas det också historier om. Sture verkar kunna tala 
om gamla tider precis hur mycket som helst. Efter en stund inser jag 
att det inte är någon idé att vänta på Sture. Jag går ner och vilar i hytten 
en stund före lunchen. När jag kommer upp igen sitter han i matsalen 
och talar med några andra kollegor.

”Jag är socialdemokrat i blodet”, säger Sture senare under lunchen. 
Han framför detta samtidigt som han hyllar Ny demokrati för att vara: 
”rätt på det”. ”D et är synd att de försvann”, säger han: ”De var som 
folk är mest”.

Vid vårt bord sitter en yngre förare som Sture samtalar med. De 
känner inte varandra riktigt, men utbyter ändå erfarenheter. Kollegor
na talar om dagens förhållanden för en lastbilsförare och om sina erfa
renheter av olika bestämmelser. Det mesta har blivit sämre enas fö
rarna om.

Efter maten frågar Sture några förare vid borden bredvid, om det är 
någon som ska köra mot Göteborg. Det visar sig att en av chaufförerna 
är på väg till Nossebro. Han passerar mitt hem och säger att det är okej 
för mig att åka med i hans lastbil. Jag slipper därför åka tåg som plane
rat.

Framme i Trelleborg åker jag av färjan i Stures lastbil. På hamn
området, under tiden som vi väntar på att den andra lastbilen ska köra 
av, packar jag min väska och tackar Sture för att han delat med sig av 
sin yrkesvardag. Han säger att han tycker det varit roligt och ursäktar 
sig för att han pratat så mycket. Men jag lämnar honom ändå med en 
känsla av osäkerhet på om han verkligen menade vad han sa. När den 
andra lastbilen kommer upp jämsides hjälper Sture mig att flytta över 
väskan och där skiljs våra vägar.

Lastbilen som tar mig hem är en röd Volvo FH 12:a med XL-hytt. 
Den ägs av en egenåkare. Där finns all bekvämlighetsutrustning man 
kan tänka sig: TV, kaffekokare, mikrovågsugn och en stor samling kar
tor. Men det är en annan historia.
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Efterord

Avhandlingsarbetet är avslutat. Dags att gå vidare. Men innan jag gör 
det vill jag tacka några kollegor och vänner som hjälpt mig på vägen 
fram till fullbordandet av studien. Först och främst vill jag tacka en 
kollega som spelat en absolut avgörande roll under avhandlingsarbetet. 
Eftersom jag bor och har mina barn i Stenkullen utanför Göteborg 
har det varit nödvändigt att ha någonstans att bo under vistelserna i 
Umeå. Därför, stort tack Claes G Olsson, för att du så generöst delat 
med dig av din lägenhet, ditt trevliga sällskap och dina rika erfarenhe
ter!

Jag kommer från en tämligen studieovan, om än inte andefattig, upp
växtmiljö och min respekt för universitetet var inledningsvis snudd på 
oöverstiglig. Jag hade kanske inte vågat anträda den krokiga väg som 
lett fram till föreliggande bok om jag inte vid några avgörande skeden 
i utbildningen stött på följande personer, till vilka jag känner stor tack
samhet för att de tog sig tid och intresserade sig samt gav mig stöd och 
uppmuntran. Tack, Lars G Strömberg, Kjell Bergman, Magnus Mörck, 
Margareta Hallberg och Ulf Mellström. Tack också Claes Ekenstam 
och Thomas Johansson, vilka dessutom läst och kommenterat ett ti
digt utkast av manuset.

E tt varmt tack sänder jag till Magnus Berg som hjälpte mig till Umeå 
och inledningsvis fungerade som bihandledare. Magnus har även läst 
och kommenterat manus inför slutseminariet. Hans ord: ”Det är jävligt 
svårt att skriva. För alla”, har fått mig inse att dyslektiska problem inte 
utgör en godtagbar ursäkt för att lämna dåligt korrekturlästa texter. 
Billy Ehn har funnits med sedan starten 1997. Först som huvud
handledare och därefter som bihandledare. Billys ledarstil har passat 
mig. Hans osentimentala, minimalistiska e-mailkommentarer av texten 
och den entusiasm han visat när jag levererat tankar och resonemang 
som fungerat har varit mig till stor glädje och hjälp under avhandlings
arbetet. Huvudhandledare under större delen av projektet har Bo Nils
son varit. Hans teoretiska kompetens, noggrannhet och outtröttliga
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sökande efter inkonsekvenser, upprepningar och tappade röda trådar 
har ibland gjort mig irriterad och frustrerad. Detta säger emellertid 
allt om mig och inget (negativt) om Bosse. Utan hans tålmodiga arbete 
med mina utkast, spontana infall och otaliga versioner av texten hade 
det aldrig blivit någon avhandling. D et är få doktorander förunnat, 
föreställer jag mig, att få arbeta med tre så språkligt begåvade handle
dare som mina.

En av de första ”transportmänniskor” jag kom i kontakt med var 
lastbils föraren och författaren Risto Kellokumpo. Han har genom hela 
avhandlingsprocessen generöst delat med sig av sin djupa kunskap om 
åkerinäringen och dess historia. Han har också läst och kommenterat 
manus. Stort tack Risto! Tack också alla lastbilschaufförer som lät mig 
följa med långresor i Sverige och Europa.

Under utbildningens gång har texten passerat en lång rad andra lä
sare som var och en på sitt sätt hjälpt mig att höja kvaliteten på texten 
och analyserna. I maj 2002 behandlades manuset vid ett slutfas
seminarium på institutionen i Umeå. Jag vill tacka mina opponenter: 
Britta Lundgren, Marianne Liliequist, Alf Arvidsson och Anna Sofia 
Lundgren. Anna Sofia vill jag tacka speciellt då hon även vid andra 
tillfällen läst mitt manus och givit mig konstruktiva och värdefulla 
kommentarer. Jag vill också tacka opponenten vid slutseminariet, Ka
rin Ljuslinder, för väl utfört arbete. Lena Martinsson har läst texten i 
sin helhet och delat med sig av sina kunskaper i genusteori och köns- 
analys. Tack Lena! Jag vill även passa på att tacka dig och vår mångfalds- 
projektskollega Eva Reimers för trevligt sällskap under tågresor till 
Umeå och Uppsala. Anne-Charlotte Ek vill jag tacka för stöd, upp
muntran och konstruktiv kritik, men även för givande samtal såväl i 
Umeå som i Malmö. Anders Häggström som läste manuset i anslut
ning till slutfas seminariet vill jag tacka för kommentarer och litteratur
tips samt för mentalt stöd en fin sensommardag 2002 på Vrångö i 
Göteborgs skärgård. Längs hela min krokiga avhandlingsväg har Marie 
Nordberg följt mig och mitt arbete med större intresse än någon an
nan. Tack Marie för kommentarer, uppmuntran och hjälp att undvika 
en rad vetenskapliga klavertramp.

D et finns några doktorandkollegor i Umeå jag särskilt vill tacka för
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synpunkter på texten, men även för givande samtal i vardagen. Tack: 
Veronica Abnersson, Linda Berg, Jonas Danielson, Annette Forsberg, 
Jenny Gunnarsson, Roger Jacobsson, Suzanne Mason, Helena Petters
son och Annika Sjölander.

E tt stort kollektivt tack sänder jag till den Etnologiska institutionen 
i Göteborg, vilken fungerat som ett intellektuellt vattenhål under 
avhandlingsarbetet. Jag har följt dess olika seminarier så ofta jag kun
nat och har även givits tillfälle att där, två gånger, lägga fram avhand- 
lingstext.

Den Etnologiska institutionen i Lund i allmänhet och Lars-Eric Jöns
son i synnerhet vill jag tacka för att jag fick tillfälle att lägga fram delar 
av avhandlingen där. Tack Anna Burstedt för konstruktiv kritik.

Till Olle Hagman och mina övriga kollegor i MACS sänder jag ett 
alldeles särskilt varmt tack! En mer prestigelös och vänligt kreativ ve
tenskaplig miljö har jag svårt att tänka mig. Tack också Håkan Andréas- 
son för givande samarbete, såväl under utgivningen av boken, som 
inom MACS.

På Volvo Lastvagnar har jag under hela projektet erhållit ovärderligt 
stöd och bemötts med stort intresse. Bengt Münter och Lena Larsson 
var mina kontaktpersoner under projektets första fas. Vid slutet av 
avhandlingsarbetet är det framförallt Claes Avedal jag haft kontakt 
med. På Designhögskolan har jag fått ovärderlig hjälp av Tapio Ala- 
körkkö och Bengt Palmgren. Stort tack till er alla!

Avslutningsvis sänder jag ett tack till Jonas Larson för hjälp med 
korrekturläsning i slutskedet. Och sist men inte minst, tack Erna och 
Gert Nehls, mina föräldrar, för hjälp med både praktiska sysslor i var
dagen och korrekturläsning. Tack vare er har distansarbetet och det 
dubbelliv jag levt under forskarutbildningen förenklats betydligt. När 
jag på grund av snökaoset i Gävle 1998 blev 15 timmar försenad kunde 
jag i trygg förvissning om att Agnes och Axel hade det bra hos farmor 
och farfar koncentrera mig på resan hem.

Under (loft)sängen i Stenkullen april2003 

Eddy Nehls
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Noter
1 Utflaggning var något som diskuterades under våren 1997. Det går ut på 

att åkeriägaren tvingar sin personal att skriva sig i ett EU-land på kontinen
ten för att på det sättet kunna betala mindre skatt och därmed sänka sina 
omkostnader. Tiden som gått sedan dess har visat att utflaggningen inte 
genomfördes i den utsträckning som, vid tidpunkten för fältarbetet, befara
des.

2 Det finns huvudsakligen två typer av lastbilar. Sture kör dragbil och trai
ler, vilket är vanligast på kontinenten där den högsta tillåtna maxlängden 
på transportekipagen är kortare än i Sverige. Dragbilar används också för 
containertransporter. Det mesta godset från utlandet levereras i trailer 
eller container. Den andra lastbilstypen brukar benämnas 24-meters- 
kombination. Denna består av en lastbil med fastmonterat flak och ett 
längre släp. Den lastbilstypen används huvudsakligen för inhemska gods
transporter.

3 Arbetet har även resulterat i ett par artiklar (Nehls 2001a, 2001b).
4 I projektet arbetar även etnologerna Lena Martinsson och Susanne Lind

ström samt medie- och kommunikations forskaren Eva Reimers.
5 Liksom övriga namn på informanter i avhandlingen är Sture en pseudo

nym.
6 Bland annat en stafettkörning tur och retur på linjen Göteborg -  Umeå, 

där sammanlagt sex förare löste av varandra. Resorna genomfördes under 
natten och tog, enkel väg, 15 timmar.

7 Även om delar av studien genomfördes på uppdrag av Volvo Lastvagnar 
fanns hela tiden en tanke om att jag även samlade underlag till en avhand
ling med fokus på män och maskuliniteter. Denna aspekt diskuterades med 
de förare som visade intresse för min forskning.

8 Som underlag till analysen har jag även använt tre studentuppsatser. Carina 
Johanssons (1997) ”Kvinnor på väg. En genusstudie om kvinnor som last
bilschaufförer”, Jonas Bratts (1995) ”Highwayman — En fallstudie av livet 
som lastbilschaufför” och Lars-Åke Olssons (1995) ”Hästjazz eller radi
ons program 2. En liten och högst ofullständig undersökning om två 
lastbilschaufförers musikbruk”.

9 Enligt iMthund om jämställdhet 2002:57 består åkerinäringen till 99 procent 
av män. Men från Transportarbetarefacket finns uppgifter om att det hand
lar om 95 procent.
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Tidskriften Ljusgården ägnade sitt nummer 18,1998 åt temat Klass.
11 Kimmel har till exempel skrivit om hur denna rädsla tar sig uttryck i 

homofobi (Kimmel 1994,1998).
12 En annan mansforskare som utgår från en offensiv definition av manlig

het är George L Mosse (1996).
13 Etnologen Ella Johansson (1994) utgår från en liknande tanke i sin dis

kussion om karl- och ynglingamaskulinitet.
14 Den norske litteraturvetaren Jorgen Lorentzen (1998) kan nämnas i sam

manhanget. Lorentzens analyser av litterära mansgestalter syftar dels till 
att belysa problem som finns inom den manliga logiken, dels till att peka 
ut riktningar för förändring. Jämför även sociologen Lynne Segai (1997).

13 För en introduktion till Haraways tänkande hänvisar jag till Sten O Karls
sons (1996) artikel: ”Att bli cyborg: feminism i hyperkontrollens tidsål
der? En presentation av Donna Haraway”.

16 Bourdieu är av åsikten att reflexivitet inte handlar om att ”avslöja” fors
karens omedvetna. Vad det handlar om är snarare en teoretisk reflektion 
över forskningens epistemologiska utgångspunkter.

17 Den vetenskapliga debatten om reflexivitet har ibland, och tråkigt nog 
enligt Marcus, utvecklats till en skendebatt där olika forskare strider om 
vem som är mest reflexiv (Marcus 1998:191). Bourdieu till exempel kriti
seras för att han hävdat att han utvecklat den ”bästa” reflexiva ansatsen.

1® Viss inspiration har hämtats från följande påstående: ”Jag hyllar varje slag 
av skepsis som ger mig tillåtelse att svara: ’Låt oss göra ett försök!’ Men 
jag vill inte längre höra talas om alla de ting och frågor som inte medger 
experiment. Där går gränsen för mitt ’sinne för sanningen’, för där har 
tapperheten förlorat sin rätt.” (Nietzsche 1987:62).

19 För exempel på sådan forskning se antologierna, Åtskilja och förena (Lund
gren, Lövkrona, Martinsson 1996), Kroppens tid (Lundin & Åkesson red. 
1996), Porträtt utan ram (Hagström m.fl. 2000) och Pestäm ma Penämna Pe- 
tvivla (Lundgren & Martinsson 2001).

20 Jag vill också nämna Pia Götebo Johannesson (1996).
21 Här vill jag också nämna Birgitta Meurling (1996), Bo Nilsson (1999) och 

Anna Sofia Lundgren (2000a) som inspiratörer.
22 Jag vill här även nämna Paulina de los Reyes (2001) som inspiratör gäl

lande min syn på och användning av begreppet mångfald.
23 0ystein Gullvåg Holter och Helene Aarseth vill jag också nämna. Paret 

har skrivit boken Mäns livssammanhang som kom ut på svenska 1994. Även 
Ronny Ambjörnssons (1999) bok Mansmjter; som kom ut första gången
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1990, och Daniel Ekmans (1995) En mans bok har under arbetets tidiga fas 
fungerat som inspiration. I detta sammanhang bör också Nordiska Som
maruniversitetet (NSU) nämnas. Det var där som tanken på att forska om 
män och maskuliniteter på allvar började gro. Somrarna 1996 och 1997 
deltog jag i den maskulinitetskrets som var verksam mellan 1995 och 
1997.

24 Den som önskar sätta sig in i den nordiska mansforskningen hänvisas till 
Per Folkessons (2000a & 2000b) genomgång (se även Berggren 1999). 
För en något mer selektiv och internationellt inriktad presentation av 
fältet rekommenderas Thomas Johanssons (2000) bok Det första könet?

25 Gerd Lindgrens (1992) och Anita Göranssons (1988) studier av kvinnlig 
underordning i arbetslivet bör i detta sammanhang också nämnas.

26 Se även Maja Jacobson (1998).
27 Här kan även nämnas Christer Eldhs (1996, 2001) artiklar ”Modern 

cowboys and masculine dreams of freedom” och ”Remember, all racing 
at own risk! — föreställningar om risk och teknik i konstruktionen av 
maskulinitet” (liksom hans kommande avhandling om sjömän). Se även 
Lagergren 1998.

28 För en heltäckande genomgång av forskning om arbetsliv med genus
perspektiv hänvisas till boken Genus i och som organisation av Lena Petters
son (2000). Nordisk forskning om män, arbetsliv och jämställdhet har 
också under 2000 presenterats i ett idédokument, Kan menn? Menn og 
likestilling i arbeidslivet, utgivet av Nordiska ministerrådet.

29 I det sammanhanget vill jag även nämna Michael Allvin (1997) som stu
derat förändringar i arbetarnas identifikation med sitt arbete. Allvin me
nar att arbetare idag allt oftare ställs inför en potentiell identitetskonflikt 
när den personliga ambitionen kommer i konflikt med arbetslivets upp
arbetade kompetens.

30 Även följande studier bör nämnas: Eandsvägens Riddare. Berättelserom Volvo- 
chaufförernas bilar och vardagförr och nu (Olsson 1990) och A S  G femtio år - ett 
stycke svensk transporthistoria (Olson 1985). Den ena är en företagshistorik 
över ett av Sveriges största logistikföretag och den andra är en hyllnings- 
skrift till Volvobilarna och deras förare.

31 Som exempel kan nämnas Yrkeschaufförernas levnads- och arbetsvillkor (1979), 
Yrkesförares hälsotillstånd. En enkätstudie (1981), Eastbilsförare. Arbetssituation, 
skaderisker, åtgärder (1993), och A tt  förbättra distributionsförares arbetsmiljö. Sam
verkan mellan chaufförer och chefer påf r a  transportföretag (Brunberg 1998).

32 Förutom Hagman, Andréas son, Sjöberg och jag, består MACS av human-
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ekologen Merrit Polk (1998) -  som ägnat sin avhandling Gendered Mobility 
åt studier av mäns och kvinnors relation till sina bilar och även bilens 
förhållande till, talet om, ”hållbar utveckling” -  kulturgeografen Mikael 
Jonasson (2000) -  vars avhandling The creation of Places in Traffic through 
Performative Action, analyserar hur trafikrummet på olika sätt transforme
rats till avgränsade platser där olika makttekniker använts -  samt freds- 
och konfliktforskaren Marie Thynell (2003) -  som i sin avhandling stude
rat stadsplanering och motorisering i tredje världen. Gruppen består dess
utom av musikvetaren Carin Öblad som studerat människors bruk av 
musik under bilkörande, Jessica Enevold som studerar populärkulturella 
framställningar av kvinnors förhållande till bilar och kvinnor på resa, 
samt arkitekten Gabriella Olshammar (2002).

33 En separat broms som finns på de flesta trailerdragare och som bara 
bromsar trailern. Sture berättar att många egenåkare använder denna för 
att spara sina egna bromsar, men att det slår tillbaka på dem själva när det 
är dags att besiktiga lastbilen. Ofta har dragbilens bromsar då beckat igen 
och blir ej godkända.

34 Romanen Körjournal av Jan Fogelbäck (1979) handlar om denna aspekt av 
åkerinäringen.

33 Egenåkaren är en förare som äger en, eller ett fåtal bilar och som själv 
kör dessa.

3&I SOU 2000:8 diskuteras detta problem och där finner jag ett visst stöd för 
mitt resonemang även om man där menar att ansvaret för den pressade 
prisnivån även ligger på transportköparna vilka i sammanhanget har ett 
mycket stort inflytande.

37 För en mer ingående redogörelse över olika sätt att se på begreppet 
yrkesskicklighet, se Fägerborg 1996:1 OOff.

38 Samma sak har iakttagits av etnologen Lars Kaijser (1999:151) bland man
liga lanthandlare.

39 ”Gjutarmästaren hade inte endast varit en i kollektivet utan hade ofta 
bröder, söner, brors- och systersöner bland sina underordnade och med 
dessa fortsatte naturligtvis umgänget. För även om gjutmästaren tjänade 
ungefär dubbelt så mycket som en gesäll och hade en ställning på gjuteriet 
som Gud Fader själv så tillhörde han ändå samma kulturella värld som 
sina underställda.” (Lindqvist 1994:60).
Skarin Frykman har studerat bageriyrkets (i Göteborg) utveckling från en 
skråfamilj till en klassgemenskap.

41 Lars Kaijser (1999:125) har visat hur vissa lanthandlare, som är småföreta

-187-



gare av liknande karaktär som egenåkaren, blir ett med sitt företag: ”Buti
ken var en erfarenhet, en förnimmelse, ständigt närvarande i lanthandlarnas 
arbete.”.

42 I USA, där egenåkarfenomenet är ännu mer utbrett, kallas förarkategorin 
”Independents”, eller ”Owner-operators” (Agar 1985, Rothe 1991:51ff).

43 A s t e t s  organisation och människans natur. En forskningsöversikt om människans 
behov av att behärska tekniken (Gardell 1986): ”Arbetsvillkor som inskrän
ker individens självbestämmande och begränsar möjligheten att utnyttja 
den egna skaparkraften strider mot människans självkänsla, behov av 
omväxling och av att kunna kontrollera sin omgivning. Vad som behövs 
är ett annat sätt att organisera arbetet — en modell som är baserad på 
gruppansvar och ökat självbestämmande över mer mångsidiga arbets
uppgifter. Och behovet ökar ju mer avancerad teknologi som tilläm- 
pas(...)”(l 986:57).

44 Drivers always ask me if I miss trucking. We talk — sometimes at length, 
sometimes briefly -  and almost unfailingly reach the same conclusion: 
the attraction to driving, whether it's something to be applauded or cursed, 
runs deep. ”Yeah, brother, I guess it’s in the blood”.

45 I f  We miss the agreed delivery time, there are penalty clauses that may 
lead to a 50 % deduction o f the transport fee (Åkeriägare från England 
citerad i: Brandpia form for Volvo as a truck brand. 1997).

46 Alkoholförtäring kan dessutom i många sammanhang betraktas som en 
symbol för manlighet (jfr Lalander 1998:26ff & Kuosmanen 2001:204).

47 Frihet kan jämföras med begreppet empty signifier (Torfing 1999:306), 
eller flytande signifiant (Winter Jorgensen & Philips 2000:35): ”Diskurs
teorin har faktiskt ett begrepp för de element som i särskild hög grad är 
öppna för tillskrivning av olika betydelser, nämligen flytande signifianter 
(...). Flytande signifianter är de tecken som olika diskurser försöker ge 
innehåll åt på just sitt sätt. (...) begreppet flytande signifiant [hänvisar] 
till den kamp om viktiga tecken som förs mellan olika diskurser.”.

4^ Detta att lägga ner en massa pengar och tid på bilar utan att få någon 
ekonomisk ersättning, är något som Annette Rosengren (2000:141) disku
terar i sin bok om bilentusiaster. Hon menar att det framförallt är män 
från arbetarklassen som ägnar sig åt detta. En liknande inställning har 
också uppmärksammats av Lars Lagergren (1998:23ff).

49 Något liknande har Susanne Lundin (1992:103) iakttagit i sin studie av 
typografer som kompenserade en förlust av kvalificerade arbetsuppgifter 
med synliga tecken på fysiskt engagemang, vilket visade att männen fort
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farande var herrar över situationen.
50 Att människor upprättar en relation till olika former av teknik i allmänhet 

och bilar i synnerhet är ett tillskrivet manligt fenomen som diskuterats av 
en rad forskare (jfr Mellström 2001a:198ff, Hagman 2000:62f, Lagergren 
1998:25, Rosengren 2000).

51 Lotsen är en förarkategori som inom åkerinäringen, ifråga om status, be
finner sig relativt långt ner i hierarkin. Lotsen lastar upp trailern inför 
utlandsresorna och övertar sedan lastbilen när fjärrföraren återvänder 
till åkeriet. Han eller hon sköter dessutom ofta distributionen av godset 
fram till slutkunden. På vissa åkerier alterneras uppgifterna och förarna 
kör som lots ena veckan och ligger ute med åkeriets f]ärrbilar den andra.

52 Mats Lindqvist (1994:49ff) resonerar på ett liknande sätt om den roll som 
gjutarna intog på den mekaniska fabrik han studerar i boken Klasskamrater.

55 Fenomenet prostitution kan sägas vara ett konkret (om än extremt) ut
tryck för det som Yvonne Hirdman (2001 b:74) benämner ”njutningens 
ordning”. Hirdman menar med detta att det är Han som ordnar världen 
efter sitt begär.

54 Inspiration till detta förhållningssätt har hämtats från Pierrette Hondagneu- 
Soleto och Michael A Messner (1994:200—216). Författarna diskuterar 
hur välutbildade och samhälleligt privilegierade män undviker kritisk 
granskning av sig själva genom att ”dom andra” tillskrivs otidsenliga mas- 
kulina egenskaper. I jämförelse med dessa framstår medelklassmannen 
som mer jämställd än han är och förändringsarbetet förhindras (se även 
Nordberg: 2001:254f).

55 Från 2000-02-17. Enheten för transportpolitik. Kansliråd Stefan Back.
56 Det bör påpekas att siffrorna endast visar den del av förarkåren som är 

fackligt organiserad. Jag utgår dock från att könsfördelningen är ungefär 
den samma som inom branschen som helhet.

57 Detta är en aspekt på lastbilar som jag väljer att inte utveckla här, även 
om ämnet är lockande (jfr Latour 1998, Haraway 1997).

58 Min översättning.
59 Det framgår inte vilken relation Trucking World Wide har till den ameri

kanska boken The cult of the big rigs and the life of the long haul truckers 
(Ewens & Ellis 1977) men det finns slående likheter mellan dem.

60 I Sverige finns inte det system av ”fria” självägande lastbilschaufförer 
som filmen handlar om. Det närmaste man kommer här är egenåkaren.

61 Som chefredaktör för tidningen Svensk àkeritidningzTozX&t Eric Björklund 
idag aktivt för att lyfta fram kvinnor inom branschen.
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62 Min översättning av: 1. N o Sissy Stuff: the need to be different from 
women. 2. The Big Wheel: the need to be superior to others. 3. The 
Sturdy Oak: the need to be independent and self-reliant. 4. Give ’Em 
Hell: the need to be more powerful than others, through violence if 
necessary (Se Harrison m.fl. 1995:237).

63 Min översättning.
64 Bo Nilsson (1999:52f) använder begreppet ”genusosäkerhet”.
65 ”The cowboy story is a fascinating one that could go on and on. For now, 

the differences between the open-range cowboy’s social reality and the 
cultural uses that were made o f him after his extinction provide an eerily 
accurate preview of the current situation o f American independent truc
kers. Quite recently they also became national symbols, often explicitly 
described as the cultural descendent o f the cowboy. Born o f the first 
trucking shutdown to protest fuel shortage in 1973, the image was 
developed in newspapers, novels, television, and movies. Like the 
cowboy’s image, the truckers’ arose at a time o f national confusion, after 
the crises o f the 1960s and early 1970s”.

66 Även bland rangerbangårdsarbetare förknippas beteckningen cowboys 
med negativa värden (Edelmanl 997:152ff).

67 Att översätta token med ordet amulett är inte självklart. Enligt Norstedts 
stora engelsk-svenska ordbok har token några olika betydelser: 1. Tecken, 
bevis, kännemärke, 2. Presentkort, 3. Pollett, jetong. En annan betydelse 
är att token är en symbolisk handling, halvhjärtad, låtsad. Jetong kommer 
förmodligen närmast, men amulett är ett ord som bättre täcker vad Kimmel 
menar och därför har jag valt att översätta begreppet token med amulett, 
väl medveten om att det inte är rikdgt tillfredsställande.

68 Kursen arrangerades på etnologiska institutionen vid Göteborgs univer
sitet och omfattade 20 poäng.

69 Min ursprungliga tanke var att visa bilderna i avhandlingen. Jag tog därför 
kontakt med chefredaktören på tidningen TRAILER och bad om tillå
telse att avbilda nämnda artiklar i faximil. Jag fick först inget svar. Efter 
ett antal påstötningar och flera månader senare fick jag ett svar som 
innehöll en fråga om i vilket sammanhang bilderna skulle publiceras. 
Detta svarade jag på, men efter det har jag inget hört från tidningen. 
Därför finns inga bilder som illustration till resonemanget om kvinnliga 
förare i medierna.

70 Statistiken är visserligen gammal men resonemanget om familjens sym
bolvärde är inte beroende av sådana belägg.
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71 Min översättning.
72 Den symboliska kraften i att vara familjeförsörjare har diskuterats av 

bland andra Sara Willkott och Christine Griffin (1996:77ff) som intervjuat 
långtidsarbetslösa män. Männens definitioner av manlighet byggde i hög 
grad på lönearbete och framförallt arbete utanför hemmet. Männens makt 
över kvinnorna i hemmet kopplar författarna dock inte direkt till själva 
försörj arrollen, utan mer till samhällets patriarkala strukturer (1996:90, jfr 
även Brittan 1989:133ff). Michael Kimmel (2000:11 Iff) har också diskute
rat familjen som en könad institution där mäns makt över kvinnor repro
duceras.

73 Grusbilsförare får anses vara ett skällsord i detta sammanhang.
74 Den hegemoniska makten utgörs av en historiskt föränderlig maktrelation, 

eller praktik, knuten till specifika platser och samhällsklasser vid givna 
tidpunkter och som där fungerar som ett kollektivt maktinstrument (Connell 
1999:101). Den är verksam huvudsakligen genom en rad förhandlande 
och understödjande (complicit) praktiker som medverkar till att dölja det 
faktum att människor i vardagen är utsatta för maktutövning. Det bör 
poängteras att det inte handlar om grupper av specifika människor. Samma 
individer kan i olika situationer uppfylla olika roller, de kan både stödja 
hegemonin och vara utsatt för makten.

75 Mellström utgår här från samhälls forskaren Judy Wajcman som beskrivit 
två klassbaserade manlighetsideal inom teknikens värld: Mekaridealet och 
Ingenjören.

7  ̂ Enligt Kapport om ovefald på eksportchauffarer, från Danmarks Arbets- 
ministerium anges till exempel att cirka 50 danska utlandschaufförer om 
året drabbas av olika former av överfall.
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Summary

1. Introduction
This thesis is an ethnological study of the truck-driver profession and 
a contribution to the Nordic masculinity research, as well as an exami
nation o f the prerequisites for sexual equality and diversity in the 
haulage branch.

The aim is to: from a cultural perspective, with a special focus on 
gender and masculinity, study truck-drivers as an occupational group. 
A main question deals with male dominance within the haulage busi
ness. What supports this dominance and what possibilities exist for 
change?

The study is based principally upon material gathered by means of 
participant/accompanying observation and interviews, but media ma
terial is also used. I have spent a total o f 25 days and nights in various 
trucks. Places such as: Umeå, Stockholm, Falkenberg, Åhus, Paris, Bar
celona, Antwerp and Munich were visited in the company of truck- 
drivers. The questionnaire used in 25 interviews was based on field 
notes taken during the journeys. The truck-drivers were allowed to 
talk freely about their trade and were encouraged by me to discuss 
topics like colleagues, job expertise, family life, how it is to live in a 
truck and the organisation of their work.

My main theoretical inspiration is found in a post-philosophical 
discourse-theoretical tradition of thought. I have been influenced by 
D onna Haraways recommendation that a gender-aware researcher 
consciously should perceive the world in other ways than the white 
male (scientist). Hence I have endeavoured to reveal the research pro
cess and discuss the methodology by continuously analysing my role as 
co-creator of the empirical material.

Paul Ricoeur’s critique of researchers who claim to convey an under
standing of “the Other” was the incentive for not confusing the re
search with acting as an interpreter for those studied. O f course, the 
ambition during the fieldwork was to understand the truck-drivers, 
but there is a difference between understanding and claiming to convey
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understanding. The hope is rather that the text will invite the reader to 
critically reflect on the results.

It should be stipulated that the thesis is neither a description nor an 
analysis of the working culture of the haulage branch. It is, however, 
an examination of culture within the haulage business from a class and 
gender perspective.

In the wake of postmodernism’s critique of universal truths and 
great narratives, there is a risk that research within the humanities is 
perceived as diluted and meaningless. I f  one maintains that there are 
only perspectives, it may be difficult to motivate why research should 
be taken seriously. Donna Haraway has, however, discussed how post- 
philosophical research should be filled with visions. The vision of the 
thesis is a society characterized by diversity and equality. The study’s 
aim is to question the concept of the driving profession as masculine, 
as well as to grapple with the hegemonic struggle of masculinity for 
invisibility within the trucking business. The discussions on paradoxes 
and drivers’ ambivalence are a part o f that work. A nother is to 
demonstrate the consequences of living up to various truck-driver 
masculinities.

2. Working culture
Here cultural phenomena within the trucking business are analysed 
with a particular focus on class. The chapter is divided into four the
mes: aspects of class, the truck-drivers’ idea of freedom, symbolic roles 
of trucks and the male gender-coding of the road. Main keywords are: 
Responsibility and reliability.

The trucking business is extremely male dominated. According to 
the Swedish Transport Workers Union there are 35.600 professional 
truck-drivers. 1.830 are women (5%). Around 600 drive overseas and 
of these, only one is a woman.

The collective idea, that I found among truck-drivers and haulage 
firm owners, of a kind of self-imposed “underdog identity” is important 
to my analyses. Respondents often expressed the feeling of not enjoying 
society’s respect or appreciation. Perhaps this is why the trucking culture 
is a relatively closed community? Within this group, however, disloyal
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competition is widespread, which can be seen as the consequence o f a 
“masculine” attitude of fending for oneself.

The employment process for drivers is built on responsibility. The 
driver must prove himself sufficiently reliable before the employer 
will hand over responsibility for truck, cargo and the assignment itself. 
Since those who lack the collectively accepted indicators of competen
ce/responsibility have difficulty gaining employment, a kind of “catch 
22” situation is created, which is reinforced by the truck-driver s’ “under
dog identity”. Those who share the values and outer features with the 
majority receive considerable advantages in the employment process, 
which adds to what is already a widespread male dominance and strengt
hens the cultural homogeneity.

There is a notion that to be a successful haulage entrepreneur you 
must first have been a truck-driver yourself. The hierarchy within the 
haulage branch must continuously be manifested in order to be 
acknowledged by the relevant parties. The assumption, however, is only 
valid as long as the employer cannot visually monitor the truck-driver. 
As satellite monitoring and GPS-technology becomes more common, 
the possibilities of monitoring will increase. The knowledge that the 
employer can constantly be informed is perceived as troubling by the 
drivers. Therefore, the keywords reliability, responsibility and experience 
could soon lose their symbolical potency.

The truck-drivers’ relationship to freedom forms a “key symbol” in 
the analysis. The freedom of the truck-driver is a relative freedom 
from monitoring and is mainly described in comparisons with industrial 
work. The drivers perceive freedom as a way o f life. The large number 
of independent drivers and the respondents’ general ambition to be 
first-driver indicates the symbolic value of driving alone, which is also 
viewed as a kind of freedom.

The overseas drivers have been given a hegemonic position within 
the haulage business. It is with respect to this category that other groups 
o f drivers are judged. Long-distance drivers furtherm ore have 
considerable influence on the views of how transport work is best 
organised, which is reflected in the general ambition to maintain the 
principle o f one driver, one truck.
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The chapter ends with a discussion o f the road as a male gender- 
coded space where stereotypical gender roles are reproduced. Women’s 
status and right to respect are not a matter o f course here. This is 
assumed to obstruct tendencies toward gender equality within the 
haulage business.

3. Men and masculinities on the road
The aim of the chapter is, from a gender perspective, to “grapple” 
with the images of truck-drivers, both within and outside o f the busi
ness. Therefore particular attention is paid to inconsequences and para
doxes in the material. Above all, focus is on the ambivalence that the 
staging of masculinity can entail.

First, the cultural connection between man and machine is presented. 
Already from an early age boys are conditioned to have an interest in 
cars, which ought to compound male dominance within the haulage 
business.

Myths about truckers are discussed with reference to the film Convoy 
and the book Trucking World Wide, which are important sources for 
how truck-drivers are perceived in society (outside o f the business). 
The attitude to the myths is critical and the discussion concentrates on 
what the consequences are of living up to those myths. The masculinity 
ideal of the trucker myth is about the right to seek personal freedom 
and to live exclusively in and for the truck. Furthermore, the myths’ 
influence on how truck-drivers are portrayed in media is analysed. That 
it appears difficult to write a book on truck-drivers without them being 
portrayed as heroes, is illustrated with examples from books intended 
to give an objective description of the haulage business. Differences in 
how truck-drivers are perceived, within and outside the business, are 
discussed with reference to two articles by the same journalist, about a 
Swedish truck-driver driving goods in Russia. In a version for a mor
ning newspaper, the driver is portrayed as a man who uses vulgar jargon 
and has a sexist view of women, whereas in a magazine aimed at truck- 
drivers the same journey is described without any such references.

The Swedish haulage branch is then investigated using Yvonne 
Hirdman’s gender contract (1. The man is the norm. What the man
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thinks/does is always best, and: 2. The sexes shall never mix) which 
makes visible how perceptions of masculinity have been given nor
mative status within the haulage business.

An analysis is subsequently made of what I call the haulage busi
ness’ “masculine manuscript” — embodied by a well-behaved and 
reliable, middle-aged, white (Swedish), heterosexual man with a working 
class upbringing, or someone who at least lives by principles formed 
by conditions and experiences common to that socio-cultural group. 
The manuscript functions as a kind of ideal with which drivers are 
compared. Those who fit the manuscript are afforded considerable 
advantages, above all in the recruitment process. From the drivers’ 
accounts of among others the police, it is shown how a pragmatic 
attitude, which may sometimes conflict with society’s rules and 
regulations, is rewarded in the haulage business.

The drivers’ talk of and relation to the family is an important theme 
in the chapter. Drivers with a family embody a number of highly 
regarded  qualities w ithin the haulage business, for exam ple 
heterosexuality. The notion is that the most competent drivers have 
families, as these are presumed to want to come home. Bearing in mind 
that a long-distance truck-driver can be away 220 nights of the year, a 
certain am ount o f that social com petence which constitutes an 
important part o f the definition of a skilled driver is also needed.

In order to draw attention to different types of power within the 
haulage business, Robert W. Connels’ term hegemonic masculinity is 
used. With some reservations one can express the long-distance truck- 
driver as an ideal with hegemonic status within the context of haulage. 
This category of driver has considerable influence on the definition of 
how a “real” driver should be and on ideas of how transport work is 
best organised. This group of drivers is relatively small, but its symbolic 
influence is large.

Possible explanations for the interest in truck-drivers are discussed 
with the help of the concept o f “masculinity crisis” and George L. 
Mosses’ figure o f thought: “the male stereotype”.

The cowboy and the trucker are stereotypical stagings of a masculinity 
that, especially in times when (gender) roles are being renegotiated,
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can act as a symbolical security.
The truck-driving profession is also considered in terms of Richard 

Sennett and Zygmunt Bauman’s theories of society and work life. 
During the 1960’s and 1970’s the western world was characterized, 
according to Bauman and Sennett, by a foresightedness that rewarded 
diligence and continuity. Today’s western economy is characterized 
instead by flexibility and discontinuity, which conflicts with the truck- 
drivers’ accounts of their trade. The truck-driver s’ professional 
competence is successively built up over a longer period of time and 
the freedom drivers spoke of amounts to a kind of reward within the 
framework of the profession, and to some extent for long and faithful 
service. That could be an explanation for truck-drivers’ conservatism, 
“underdog identity” and the tendency to stand to the side o f society. 
The truck-driving culture is maintained, however, by gender segrega
tion and a narrow definition of proficiency, which counteracts the 
tendencies toward diversity and equality within the business.

4. Roads to the future
The last chapter contains a summary of the thesis most important 
thoughts and some empirical descriptions from the fieldwork.

Översättning: Suzanne Mason
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