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FORTSATT STORT BEHOV AV  
ATT REKRYTERA FÖRARE

Undersökningen är framtagen av Statisticon på uppdrag av TYA och har en 
svarsfrekvens på 84% dvs 840 av 1000 företag har svarat och statistiskt upp-
räknat ger det en bild av ca 3 000 företag. Resultatet pekar på en fortsatt 
hög efterfrågan av förare. Av de tillfrågade företagen planerar 37% att anställa 
motsvarande drygt 2 900 förare den närmaste sexmånadersperioden. Liksom 
i vårens undersökning är det flera faktorer som skapar en hög efter frågan. 
Högkonjunktur och ökad näthandel är några av anledningarna till att  
behovet av förare ökar. I framtiden är behovet av arbetskraft dubbelt  
så stort som det antal utbildade förare som kommer ut från gymnasie-
skola och vuxenutbildning. 

Vad beror förarbristen på? En problematik är att gymnasieskolans 
transportprogram har haft svårt att rekrytera nya elever.  En annan 
att Arbetsförmedlingen under en längre tid inte har kunnat utbilda 
arbetslösa till lastbilsförare. Utbildningarna behöver stärkas så att 
de attraherar fler ungdomar. På TYA är uppfattningen att vi redan 
kommit en bit på rätt väg med ökat  politiskt gehör och med en svagt 
uppåtgående trend med fler elever på fordons och transportpro-
grammet. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar har nu 
också kommit igång. Tillsammans med 1 000 nya komvuxplatser 
för förarutbildning kommer förarbristen att lätta men  först till 
sommaren. Trots detta är vår långsiktiga bedömning att det 
behövs cirka 50 000 nya lastbilsförare de närmaste 10 åren.

TYAs trendindikator Rekrytering Höst, en uppföljning på Trendindikator 
Rekrytering Vår visar på fortsatt hög efterfrågan av förare. Under-
sökningen utreder frågor som företagens planer på rekrytering 
och uppsägningar under kommande sex månader.

37% procent av åkerierna behöver anställa 
lastbilsförare, totalt 2 855 personer

3% procent av åkerierna behöver säga upp 
lastbilsförare, totalt 217 personer 

48% procent av åkerierna behöver varken anställa 
eller säga upp 

11% procent vet ej 
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