
Transportföretagen

Vart är transportnäringen på väg?
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Preliminärt antagna elever på FT-programmet



• Motorbranschcollege 

• Valideringssystem

• Yrkesvux

• Framtidsperspektiv – digitalisering 

• Samverkan Försvarsmakten 

• Rekryteringsåtgärder; 150 skolbesök/år, 
kampanjen ”Vi Kör”

• Skolverket, MYH, Skolinspektionen, Arbetsförmedlingen, 
Transportstyrelsen, Trafikverket 

• Politiskt arbete

• Fortbildning yrkeslärare (!) 

Transportföretagens agenda



Yrkesvux
Sanna Strömstedt, November 2018



Yrkesvux

• Transportnäringen är personalintensiv.

• Gymnasieskolan räcker inte till – antalet platser 
inom vuxenutbildningen måste öka. 

• Utbildningssystemet genererar ca 60 procent av 
transportnäringens rekryteringsbehov

• Viktigt för transportsektorn för att klara 
rekryteringsbehovet



Yrkesvux

• Växande satsning politiskt

• Statsbidrag för regionalt yrkesvux

• Ger möjlighet till karriärväxling

• En del av integrationsarbetet



Transportföretagens roll i arbetet  med yrkesvux

• Viktigt med samverkan mellan utbildning och bransch

• Utbildningen planeras i samråd med arbetsgivare och 
branscher

• Hjälpa vuxenutbildning att etablera kontakt med våra 
företag

• Erbjuda praktikplatser (APL) 

• Medverka och bistå med kompetens i yrkesråd för att 
stärka kvalitén i utbildningarna.

• Säkerställa att utbildningen följer branschkrav – Leder 
till anställningsbarhet



Yrkesvux
Yrkesutbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar!

Kontakta

Sanna Strömstedt 

sanna.stromstedt@transportforetagen.se

Maria Sjölin Karlsson         

maria.sjolin@transportforetagen.se



Kompetensförsörjning när 
transportsektorn digitaliseras 

Johanna Linder, november 2018



Bakgrund

• Början på 2018 insåg vi att……
‒ Hur kommer digitaliseringen påverka kompetensförsörjningen? 

‒ Hur finner vi dessa svar?

• Anlitade en rapportskrivare
‒ Mats Lewan, teknikjournalist, författare och forskningsanalytiker med en 

bakgrund som civilingenjör



Målsättning

• Erbjuda ett djupare beslutsunderlag för planering av utbildning och 
kompetensförsörjning i transportsektorn än den snabba slutsatsen 
som ofta dras
‒ att sysselsättningen i transportsektorn kommer att drabbas hårt av 

teknikutvecklingen och att många yrken inom branschen därför inte har 
någon framtid

• Vi vill ge vår syn på detta!



Om rapporten

• Transportsektorn befinner sig i det stora teknikskiftet där främst tre 
teknikområden har en acceleration som förstärker varandra:

‒ autonoma fordon (Självkörande fordon inom olika nivåer)

‒ eldrivna fordon 

‒ uppkopplade fordon



Om rapporten

Ambitionen med rapporten är att besvara tre frågeställningar:

• hur digitaliseringen påverkar antalet sysselsatta i transportbranschen,

• hur efterfrågan på kompetens och kunskap påverkas av 
digitaliseringen; och

• inom vilken tidshorisont vi kommer att se de här förändringarna



Frukostseminarium 29 november i Stockholm
Rapportlansering

Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras -

Av Mats Lewan - teknikjournalist, författare och forskningsanalytiker med en bakgrund som civilingenjören

Transportsektorn befinner sig i det stora teknikskiftet!

Målsättningen med rapporten är att erbjuda ett djupare beslutsunderlag för planering av utbildning och kompetensförsörjning i
transportsektorn.

Klarar det offentliga utbildningssystemet av tempot i transportnäringens digitalisering?

Skolverkets uppdrag gällande digitaliserings perspektivet kommer Peter Karlberg Undervisningsråd på Skolverket, att 
berätta mer om.

När? Torsdagen den 29 november kl. 8.00-09.15 frukost finns från kl. 7.30.

Var? Näringslivetshus, Storgatan 19, Stockholm



Valideringsmodell för motorbranschens 
kompetensbehov



Varför validering?

• Möjlighet att få sina kunskaper, färdigheter och kompetenser 
bedömda och testade – att visa att man har de kvalifikationer som 
branschen efterfrågar

• Styrker fullständig kompetens för yrkesrollen

Eller

• Visar på vilken form av fortbildning som behövs



Hur Validering?

• Består av ett skriftligt och ett praktiskt prov

• Utförs av branschens certifierade valideringsledare och 
valideringscenter

• Utbildning under våren 2019

• Upphandling AF våren 2019

• Yrkesvux kurser





 vikor.nu – ny ungdomssajt riktat till 

13-16 åringar

 Syfte – få fler att söka till ft-

programmet

 Guide till yrken inom fordon, sjöfart 

och flyg 

 Information om yrkesutbildningarna, 

djupintervjuer med unga inom yrket, 

quiz och videos (som 

influencerfilmerma med Oscar Zia ) 
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