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Bilia stöttar Motorbranschcollege 

En av Europas största bilkedjor – Bilia – har valt att stötta Motorbranschcollege. Att 

företag vill engagera sig i Motorbranschcollege är centralt för att stärka 

utbildningskvaliteten på gymnasieskolornas fordonstekniska utbildningar och öka 

intresset för utbildningen.  

Motorbranschen har ett stort behov av personal och behöver anställa 6 400 personer mellan 
2018 och 2020. Syftet med konceptet Motorbranschcollege är att genom ett strukturerat 
samarbete mellan skola, företag och bransch höja utbildningskvaliteten på fordonstekniska 
utbildningar i syfte att öka intresset för fordonstekniska yrken. Bilias engagemang i 
Motorbranschcollege kommer att ytterligare stärka Motorbranschcollege-konceptet.  

– Att säkra kompetensförsörjningen är oerhört viktigt för vår bransch och gymnasieskolan 
är en central del i detta arbete. Vi behöver få en attraktiv utbildning som elever vill söka 
sig till så att vi kan få kompetent arbetskraft för framtiden och att stötta 
Motorbranschcollege är ett naturligt steg i detta arbete, säger Per Avander, vd och 
koncernchef, Bilia AB.  

Endast 60 procent av personalbehovet tillfredsställs av det offentliga utbildningssystemet och är 
en anledning till att konceptet med Motorbranschcollege tillskapades. Motorbranschcollege är en 
garant för kvalitet på utbildningen.  

– Branschen vet att de elever som tar examen från en motorbranschcertifierad skola har 
haft bästa förutsättningar att få de kunskaper som efterfrågas i branschen. Men det 
kräver också engagemang från företagen och därför är det mycket glädjande att en stor 
aktör som Bilia vill stötta konceptet med Motorbranschcollege. Företagen driver fram 
teknikutvecklingen och det är deras engagemang som stärker kvaliteten på utbildningen 
och gör utbildningen relevant för såväl elever som för branschen, säger Caj Luoma, chef 
kompetensförsörjning, Transportföretagen.  

Fakta:  

• Transportföretagens rekryteringsundersökning ”Tempen på motorbranschen” visar att 
6 400 personer behöver anställas mellan 2018 och 2020.  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transportforetagen.se%2FDocuments%2FKompetensforsorjning%2FTFs-Tempen%2F2018%2FTempen-pa-motorbranschen-2018-RIKS.pdf&data=02%7C01%7Cshashika.sellgren%40transportforetagen.se%7C3452ce2080e340a1f78008d6a3d59fa1%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C636876535227049009&sdata=5%2FAJThJdLEQ7acXEyq7G%2F%2Bp%2BZ7CANrotfXxD1upuNYo%3D&reserved=0
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• Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för 

fordonstekniska gymnasieskolor. Kriterierna ska säkerställa utbildningarnas kvalitet 

gentemot elever, lärare och företag. Kriterierna omfattar: en 

säkrad kompetensförsörjning, en stärkt samverkan mellan skolan och branschen, 

kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen, en god 

kompetensutveckling av yrkeslärarna, ändamålsenliga maskiner, utrustning och 

lokaler och ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande. 

• Företagen stödjer satsningen på Motorbranschcollege genom att aktivt: 

– erbjuda MBC-skolor relevant teknik för utbildningen;  

– erbjuda relevant kompetensutveckling till lärare i MBC-skolor;   

– uppmana andra företag i branschen att engagera sig i skolornas 

utvecklingsresa mot en certifiering som Motorbranschcollege 

• Företag som sedan tidigare undertecknat avsiktsförklaring med Motorbranschcollege 

är Volvo Lastvagnar Sverige, Scania Sverige, Lantmännen Maskin, Swecon 

Anläggningsmaskiner och Toyota Sweden AB. 

• Motorbranschcollege är ett samarbete mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund 

(MAF) och IF Metall. 

 

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