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TYA – Transportfackens Yrkes- och 
Arbetsmiljönämnd

• Mission: 
 Få fler att bli lastbilschaufförer
 Få till fler utbildningsplatser

TYA
• TYA utvecklar anslutna företag och 

medarbetare i morgondagens 
transportbransch

• TYA driver på utvecklingen för säkrare 
och mer hållbara arbetsmiljöer

• Tillsammans med parterna och 
företag, dess medarbetare samt skolor 
och myndigheter arbetar TYA för att 
skapa Sveriges bästa jobb

• 14 000 anslutna företag i nio 
delbranscher med 145 000 
medarbetare



Vad beror förarbristen på?
• Högkonjunktur – viss avmattning
• Vi blir fler i Sverige
• Förändrat köpmönster hos slutkonsument
• Kravet på YKB (CPC)
• För få utbildningsplatser 



• Ca 115 – 125 000 förare
• Medelålder 41 år
• 9% över 60 år
• Kvinnor ca 7%



Fakta om undersökningen

• -Årlig undersökning sedan 2007

• -Genomfördes från mars till maj 2019 

• -Omfattar företag som är medlemmar i Biltrafikens 

Arbetsgivareförbund och har anställda förare. 

• -2 002 företag tillfrågades och 1 008 företag svarade 

• -Svarsandel: 51 procent 

• -Resultaten är skattade och utgör underlaget för 

redovisningen i rapporten 

TYA samarbetar i detta projekt med Statisticon AB 
www.statisticon.se



2 800 lastbilsförare

• 44 procent av drygt 1 008 företag 
kommer troligen anställa 
lastbilsförare det närmaste 
halvåret

• Behovet är fortsatt mycket stort
• Halvår: 2 800 st
• Helår: 6 000 st
• 10-årsprognos: 50 000



Rekrytering sex månader framåt

Andel BA-företag som troligen kommer att anställa och andel som troligen kommer att säga upp förare, riket 
2010-2019.



Varför ska man bli skogsbilsförare?



Enkät elever
• 151 svar
• Ange tre skäl varför man ska bli lastbilsförare?

- Fritt
- Roligt
- Utvecklande
- Bra betalt
- V8
- Få en rejäl kagge, kunna lyssna på dansband 

hela dagarna och att man kanske få se en 
bjärv nån gång i livet sitt

Men jag gick i 6-7an och mådde skit dåligt och gick 
hos en kurator och hon undrade vad jag skulle bli när 
jag blev stor men jag hade ingen aning och hon gav 

förslag hit och dit och sedan kom hon fram till 
lastbilar. jag fastnade för lastbilar för jag visste att 

dem fick åka långt och se sig omkring. Detta yrket fick 
mig att sträva efter att klara skolan och lixom fan så 
kom jag in på Vreta och jävlar i min låda jag klarade 

det mesta och här är jag idag

Blev inspirerad av 
tjejkompisar som kör lastbil. 

Tycker även lastbilar och 
maskiner överlag är skit frän

97 % av eleverna skulle
rekommendera utbildningen till en
kompis!



3 vägar till yrket
Gymnasieskolan 

• 89 orter – 10 skog
• 3 år
• 1 867 platser
• 4 103 sökande
• 418 (25%) tjejer

• Antalet sökande ökar
• Antalet platser ökar
• Ryssby
• Bispgården



3 vägar till yrket
Utbildning genom arbetsförmedlingen 

• 24 orter
• 1 100 platser
• 22 – 25 veckor
• 16% kvinnor

• Oklart om de börjar som 
förare

• Ojämn kvalitet på 
utbildning



3 vägar till yrket
Kommunal vuxenutbildning 

• 26 orter
• 878 platser, 1400 platser 2020
• 35 veckor
• 18% kvinnor

• Växande utbildningsform
• Oklar kvalitet



3 vägar till yrket
Sammanfattning

• 3 500 platser

• 3 000 blir anställningsbara

• 6 000 efterfrågan



Omvärldens syn på 
yrke och bransch



Hur branschen uppfattas

• Medias bild: 
• problem – olyckor – miljöförstöring

• Politikens bild: 
• sociala problem – miljöförstöring – självkörande

• Åkeriernas bild: 
• höga avgifter och skatter – orättvisa villkor

• Förarnas bild: 
• dålig arbetsmiljö – låg ersättning



Hur branschen vill uppfattas
• En framtidsbransch som växer

• En bransch som tar ansvar för människor och miljö

• Ett kul arbete med många möjligheter

• Hög teknisk standard i ständig utveckling



•

Hur löser vi bristen?

Fler utbildningsplatserUtbildningarnas kvalitet Fler fordonsprogram som 

startar Transportinriktning

Jobba bort fördomar

Bli bättre arbetsgivare –

hur behålla personal?
Påverka kommunen att 

söka komvuxplatser
Naturbruksskolor med 

skoglig inriktning

Beskriva yrket som det ser ut idag

Välkomna alla till branschen



Kort sikt
• Göra rätt – följa lagar och regler
• Tala gott om yrket – tala gott om branschen
• Leverera med ett leende

Lång sikt
• Utbilda sig till handledare
• Ta emot praktikanter

To do - förare



To do - åkerierna
Kort sikt
• Tala gott om yrket   - tala gott om branschen
• Branschvarumärke - arbetsgivarevarumärke
• Tydlig strategi - behålla personal

- rekrytera personal
• Aktiv i sociala medier
• Samarbeta i utbildarnas kursråd/yrkesråd
• Utbilda handledare - ta emot elever på praktik 

Lång sikt
• Var en god lokal aktör
• Bjud in skolor på studiebesök - erbjud föredrag till skolor



To do -
skogslogistikbranschen

Kort sikt
• Tala gott om yrket – tala gott om branschen
• Engagemang i yrkesråd, kursråd och de regionala 

utbildningsråden som TYA har.

Lång sikt
• Bidra till att påverka Naturbruksskolorna att starta Transport
• Akademi Skogslogistik
• Ställa sig frågan, vad kan vi bidra med?



Sammanfattning

• En framtidsbransch i förändring

• Ett framtidsyrke i förändring

• Godstransporterna kommer fortsätta öka

• Efterfrågan är dubbelt som hög som tillgång



Hur kan vi bidra och stötta de utbildningsaktörer som finns?

Hur kan vi marknadsföra branschen och yrket för att locka fler 
blivande lastbilschaufförer?



Hur jobbar ni med marknadsföring och rekrytering till 
transportbranschen och yrket som lastbilschaufför?



Sandra Petersson
Sandra.petersson@nbg.nu

070 5864760 
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