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Transportnäringens kompetensförsörjning kan bli en ödesfråga för välfärden, 2030 kommer underskottet att vara uppe i 
30 000-40 000 personer om relevanta politiska satsningar inte görs för att möta rekryteringsbehovet. Bara inom en 
sexmånadersperiod är anställningsbehovet i Kalmar län uppe i 71 lastbilsförare och inom motorbranschen är behovet 79 
personer närmsta treårsperioden. Även bussbranschen i länet har stora rekryteringsutmaningar. Under 2017-2018 är 
anställningsbehovet 178 personer till bussföraryrket. 

Transporterna är en grundförutsättning för att vi ska kunna ta oss till jobb, skola, arbete och 
fritidsaktiviteter. De är en förutsättning för svensk ekonomi – för export och import av varor och tjänster. 
En av transportnäringens största utmaningar är kompetensförsörjningen, något som inte bara påverkar 
transportnäringen utan kan komma att påverka svensk ekonomi, både nationellt liksom i Kalmar län. 

Idag finns det siffror som pekar på att transportnäringen saknar flera tusen personer per år. Till 2030 
kommer underskottet att vara uppe i 30 000-40 000 personer. Dessa slutsatser presenteras i rapporten 
Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning som gjorts av HUI Research på uppdrag av 
Transportföretagen. 

30 000–40 000 jobb riskerar att saknas 2030  

HUI Researchs prognos för transportnäringen räknar med en sysselsättningstillväxt om 0,8 procent per år 
fram till 2030, vilket skulle innebära 349 000 förvärvsarbetande i transportnäringen år 2030. Men mycket 
tyder på att sysselsättningsökningen i transportnäringen skulle behöva vara betydligt kraftigare. Utifrån 
scenariot att sysselsättningen ska hålla jämna steg med de framtida transportvolymerna, som 
prognostiserats av Trafikverket, skulle det behövas 386 000 sysselsatta i transportnäringen år 2030. Tittar 
man istället på ett scenario där antalet förvärvsarbetande i branschen ska hålla jämna steg med den 
förväntade BNP-utvecklingen i Sverige måste sysselsättningen öka till 427 000 personer år 2030.  

Sysselsättningen bör åtminstone hålla jämna steg med utvecklingen i transportvolymerna. På grund av en 
viss grad av effektivisering är det dock rimligt att anta en något lägre arbetskraftsintensitet än i dag. 
Därmed är ett försiktigt antagande att ett gap på omkring 30 000–40 000 personer riskerar att uppstå om 
sysselsättningsökningen inte klarar av att öka i takt med de framtida prognostiserade transportvolymerna. 

Bara inom en sexmånadersperiod är anställningsbehovet i Kalmar län uppe i 71 lastbilsförare och inom 
motorbranschen är behovet 79 personer närmaste treårsperioden. Även bussbranschen i länet har stora 
rekryteringsutmaningar. Under 2017-2018 är anställningsbehovet 178 personer till bussföraryrket. 

Växande andel äldre i transportnäringen 2030 

HUI Researchs prognoser visar att förskjutningen mot en äldre arbetskraft väntas förstärkas under 
prognosperioden fram till 2030. Andelen äldre (55–74 år) väntas öka från dagens 24 procent till 31 
procent. För att undvika att en framtida brist på nytillförsel av arbetskraft uppstår behövs effektiva 
satsningar på utbudssidan. Det handlar framförallt om att göra transportnäringen mer attraktiv och således 
vända det nu minskande intresset för fordons- och transportprogrammet på gymnasienivå, men även 
satsningar på strukturella frågor såsom fler platser på vuxenutbildningar och förenklad övergång till 
yrkesvux. 



Högt kostnadsläge minskar konkurrenskraften 

Transportnäringen i Sverige har idag ett högt kostnadsläge relativt konkurrentländer. Det beror mycket på 
att Sverige har bland de högsta kostnaderna för arbete och drivmedel i Europa – där skatterna utgör en 
betydande del av de totala kostnaderna. Det finns en betydande risk att lag- och skatteförslag förhindrar 
sysselsättningen i branschen och flyttar branschen alltmer utomlands. Redan idag är branschen mer 
konkurrensutsatt från utlandet än många andra branscher. 

Minskat körkortstagande hotar kompetensförsörjningen 

Det råder en nedåtgående trend av körkortstagandet för behörigheterna B, C och D. Situationen är 
allvarlig då den riskerar leda till en kraftigt minskad rekryteringsbas och ett kompetensgap för många 
arbeten inom transportnäringen om trenden fortsätter. Under de senaste 20 åren har rekryteringsbasen 
minskat med 3,1 procent årligen. För att upprätthålla samma rekryteringsbas i förhållande till antal 
sysselsatta år 2030 som idag skulle antalet personer med C- och D-körkort behöva stiga med 94 000 
personer. Även antalet personer mellan 18-47 år med B-körkort har minskat de senaste decennierna. 
Andelen körkortsinnehavare mellan 18 till 47 år har minskat från 85 procent 1990 till 73 procent 2015, en 
minskning med 12 procentenheter under samma period. Detta motsvarar ungefär 300 000 personer. 

Att körkortstagandet minskar är problematiskt för transportnäringen då det ofta är ett yrkeskrav och en 
biljett in på arbetsmarknaden. Den negativa utvecklingen förklaras delvis av lagen om 
yrkesförarkompetens, som infört ett krav på yrkeskompetensbevis som en förutsättning för att utöva 
föraryrket, samt ökade kostnader för att ta B-körkort. Enligt beräkningar från HUI Research skulle en 
sänkning av körkortskostnaderna med 10 till 20 procent kunna ge 1 000 nya jobb för ungdomar i 
ekonomin som helhet. Förmodligen skulle sysselsättningseffekten i transportnäringen vara än mer tydlig. 

Viktig för integrationen av utrikes födda 

Transportnäringen utmärker sig som en bransch med hög andel utrikes födda. Nästan var femte person 
som arbetar i transportnäringen i dag är född utomlands, vilket enligt HUI Researchs prognoser beräknas 
fortsätta att öka till närmare var fjärde person som arbetar i transportnäringen år 2030. Utrikes födda är 
således en stor möjlighet för transportnäringens framtida kompetensförsörjning. Här kan 
transportnäringen dessutom komma att spela en allt viktigare roll för att minska polariseringen på den 
svenska arbetsmarknaden vilket väntas bli en av Sveriges största framtida utmaningar.  

Transportföretagens egna förslag till åtgärder inom kompetensförsörjningsområdet 

För att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet och säkra kompetensförsörjningen krävs det 
politiska satsningar, såväl kvalitativa som strukturella. Då transportnäringen har betydelse för andra 
näringar i Sverige, och därmed för jobbskapande och ekonomisk tillväxt i svensk ekonomi som helhet, blir 
denna fråga än mer viktig. Transportföretagen har därför tagit fram ett antal utgångspunkter och förslag 
på åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet som krävs för att säkerställa transportnäringens 
framtida kompetensförsörjning: 

• Trenden med ett svagt intresse bland unga för yrkesutbildningar i Sverige måste brytas – inte
minst när det gäller gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Transportföretagen
välkomnar därför offentliga och långsiktiga satsningar som bidrar till att förändra bilden av
yrkesutbildningar. I linje med detta bör innehållet i SYV:s uppdrag (studie- och yrkesvägledare)
förändras från informativ till mer rådgivande.

• Utbildningssystemet behöver i större utsträckning möta företagens efterfrågan på kompetens. Det
handlar om att fördela de offentliga resurserna för att mer effektivt möta transportnäringens



kompetensefterfrågan och ta bättre hänsyn geografiska och säsongsmässigt betingade skillnader. 

• Utbildningskvaliteten inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen behöver stärkas – bland annat
genom:

o Relevant, återkommande och tillräcklig kompetensutveckling av yrkeslärare
o Öka resurserna till insatser som stimulerar samverkan mellan skola och näringsliv. Inrätta

resurspersoner med uppgift att initiera och utveckla denna samverkan
o Fortsätt satsa på att få fler att söka sig till en karriär som yrkeslärare då bristen på

yrkeslärare påverkar utbildningssystemets förmåga att möta företagens efterfrågan
o Säkerställ att tillsynsmyndigheter utför en kvalitativ uppföljning av yrkesutbildningarnas

innehåll
o Utbildningsarrangörer måste ha förutsättningar att i utbildningen använda utrustning som

motsvarar utvecklingen inom transportnäringen

• Då gymnasieskolan inte numerärt kommer att tillfredsställa transportnäringens efterfrågan på
kompetens måste antalet platser inom vuxenutbildningen öka. En fortsatt utbyggnad av yrkesvux
och yrkeshögskolan är nödvändigt. Fortsatta satsningar på arbetsmarknadsutbildningar är av
mycket stor betydelse.

• Tillträdet till den yrkesinriktade vuxenutbildningen måste vara öppen – det ska inte vara så att den
som bedöms stå längst från arbetsmarknaden ska prioriteras för studier inom yrkesvux framför
den som redan har en examen med godkända betyg.

• Fortsätt offentlig stöttning för utveckling och implementering av valideringssystem, yrkesprov
och branschrelaterade kvalitetssystem är nödvändigt.

• Det råder ett tydligt samband mellan innehav av körkort och anställningsbarhet. Integrera därför
körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan.
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