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Störst ökning sökande till fordons- och transportprogrammet  

Transportföretagen har under en lång tid arbetat för att få upp intresset för fordons- 

och transportprogrammet och arbetet börjar ge resultat. Färsk statistik från 

Skolverket visar att fordons- och transportprogrammet har fått 1 100 fler sökande, 

vilket motsvarar en ökning om 20,7 procent.  

Enligt Transportföretagens rapport ”Tempen på motorbranschen” och ”Tempen på 
bussbranschen” behöver 6 400 respektive 7 300 personer anställas mellan 2018 och 2020.  En 
del av arbetet för att lösa detta har varit att få fler unga att vilja söka sig till fordons- och 
transportprogrammet.  

– Att få ta del av denna fantastiska ökning känns som ett kvitto på det hårda arbete som vi 
och branschen har lagt – och lägger – på att få fler att vilja söka sig till yrken inom 
transportnäringen. Det finns en förlegad bild av hur det är att jobba inom 
transportnäringen och den bilden har vi arbetat hårt med att motbevisa, säger Caj 
Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.  
 

Det ökade intresset för fordons- och transportprogrammet är bra men rekryteringsbehovet är 
långtifrån löst. Bristen på personal innebär att företagen tvingas tacka nej till affärer, att 
människor inte få sina fordon lagade för att det saknas mekaniker och att bussen inte kommer 
för att förare saknas.  

– Vi behöver dels fortsätta arbetet med att fånga unga människors intresse. Detta har vi 
delvis gjort genom lanseringen av ny ungdomssajt. Utbildningssystemet behöver också en 
fortsatt och mångårig ökning av antalet platser för att kunna tillfredsställa 
rekryteringsbehovet, avslutar Caj Luoma.  

 

Fakta:  

• Skolverket har presenterat ny statistik som visar att fordons- och transportprogrammet 
har störst ökning sökande till fordons- och transportprogrammet med 1 100 fler 
sökande, vilket motsvarar en ökning med 20, 7 procent. Statistiken finns att läsa här 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3998.pdf;jsessionid=253C65F640B47F1A140E8DD2B874BCAE?k=3998
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• Transportföretagen arbetar hårt med att få fler unga att vilja söka sig till 
transportnäringens gymnasiala program. En satsning är den nya ungdomssajten Vi kör!  

• Transportföretagens rapporter finns att läsa här 

• Transportföretagens övriga arbete kring att lösa rekryteringsfrågan finns att läsa här 
 

För mer information, kontakta Shashika Sellgren, kommunikatör på Transportföretagen, på 
shashika.sellgren@transportforetagen.se eller 072- 214 82 89 
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