
Fordon & transport 

Omvärld, trender och prognoser 
Branschen är inne i en förändringsfas genom exempelvis digitalisering och automatisering. Självkörande 

fordon och fortsatt automatisering påverkar vilka yrkesgrupper som kommer att efterfrågas. Efterfrågan på 

kompetens kommer troligen inte minska numerärt, men yrkesrollerna och därmed kompetenserna är i 

förändring. Branschen tycks gå i en riktning mot ett högre serviceinnehåll i befintliga yrken, t.ex. från förare 

till värd. Behov av teknisk kompetens är fortsatt viktig i den omställning som nu sker, så även här spås en 

förändring, t.ex. från mekaniker till tekniker. Goda språkkunskaper är viktigt då framtida yrkesroller blir 

alltmer komplexa då servicenivån och teknikinnehållet spås öka. Lastbilschaufförer, lastbilsmekaniker, 

personbilsmekaniker och bussförare uppger branschföreträdare ett stort behov av. Här behövs utbildning, 

både genom volym och specifik inriktning inom flera utbildningsformer. Trafikplanerare finns det behov av, 

men upplevs svårare att möta genom utbildning.1 Sammanfattningsvis är transportbranschen i en fas av 

mycket kraftig förändring som ställer höga krav på de yrkesverksamma. Tjänstefieringen, omställningen till 

minskade utsläpp och omställningen till mer automatisering ställer mycket höga krav på såväl arbetsgivare 

som medarbetare att anpassa sig till en ny verklighet.2 

 

Inom transportnäringen är hållbarheten i fokus och den pågående digitaliseringen effektiviserar och bidrar 

till mer smarta och hållbara transporter.  

 

Men digitaliseringen påverkar också befintliga yrkesroller och medför att utbildningar behöver utvecklas 

och anpassas snabbare för att arbetslivet ska få rätt kompetens. Fordonsindustrin går mot eldrivna och 

självkörande bilar. Utvecklingen har redan lett till att nya jobb har skapats och programmerarna har blivit 

en viktig kompetens för fordonsindustrin. Den tekniska utvecklingen medför också att gymnasiets fordons- 

och transportprogram behöver utvecklas, vilket i sin tur kommer påverka vilket innehåll eventuella YH-

utbildningar inom fordonsteknik bör ha. Nya typer av farkoster och transporttjänster via luften växer också 

fram. Utveckling av elflyg kan öppna upp för en helt ny typ av transporter. Nya användningsområden för 

obemannade farkoster, drönare, kan bidra till att skapa både samhällsnytta och nya affärsmöjligheter. 

Stora satsningar sker nu också på sjöfarten i den nationella transportplanen och regeringen verkar för en 

överflyttning från transporter via väg till sjöfart med hjälp av en ekobonus för att minska utsläppen.3 

 

Branschen är den 8:e största i Halland. Störst rekryteringsbehov inom transport beräknas uppstå för yrkena 

Lastbilsförare m.fl. (40 st år 2023), Buss- och spårvagnsförare (20), Taxiförare m.fl. (7), 

Anläggningsmaskinförare (6). Arbetsförmedlingen spår också en brist inom dessa yrken. Den matchade 

förvävsgraden för gymnasial utbildning inom fordon eller transport ligger på ca 65% i Halland.4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Yrkesprognos transport & magasinering, Region Halland (2019) 
2 Trendanalys transport, Kairos Future (2020) 
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4 Yrkesprognos transport & magasinering, Region Halland (2019) 
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Antal elever åk 3 2020: 111

Antal elever åk 3 2021: 130

Antal elever åk 3 2022: 145

Sökta årstudieplatser: 157 (inkl. Yrkesförare)

Lärlingsutbildning

Logistiker 30 platser/start (slutår2023)

Yrkesförare Lastbil

Yrkesförare Buss

(avser tillgängliga utbildningar jan-mars 2021)

Analys 

 Goda utbildningsmöjligheter på gymnasial nivå 

 God spridning av utbildningsorter i Halland 

 Utbildning på gymnasial nivå mycket viktigt för branschen, vilket 

motiverar fortsatta utbildningsinsatser inom yrkesvux. 

 Mansdominerad bransch – kan finnas anledning att arbeta med 

riktade rekryteringsinsatser 

 Ökat fokus på service- och teknisk kompetens inom branschen bör 

återspeglas i utbildningsinnehållet (Förare  värd, mekaniker  

tekniker)  

 Elektrifiering och utveckling av nya transporttjänster och 

transportmedel motiverar nya utbildningssatsningar, framförallt på 

YH-nivå 
 


