YRKEN OCH
KARRIÄRVÄGAR INOM
TRANSPORTBRANSCHEN
Ett yrke, så många möjliga vägar
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Yrken och karriärvägar

Var smart! Gå en

praktisk utbildning.

Gå inriktning transport på fordons- och transportprogrammet. U
 tbildningen
som skapar stora möjligheter till jobb. Men också möjlighet att fortsätta
studera på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Håll alla dörrar öppna.

Bygg- och anläggningsförare
Arbetar oftast i samband med husbyggnationer och
anläggningar av olika slag eller vägbyggen med till eller
bortforsling av jord, grus och fyllnadsmassa.

Hjulutrustningstekniker
Att arbeta med hjul och däck är att arbeta med miljö och
trafiksäkerhet. Däckservicebranschen hanterar till vardags
mer än 800 olika dimensioner och typer av däck, vilket
kräver stora resurser i bl.a. kunskap. Branschens behov av
nyrekrytering bedöms till ca 600 medarbetare per år.

Distributionsförare
Distributionsförare är den allra vanligaste gruppen av
yrkesförare som kör lastbil. De kör ut och hämtar gods
från centraler till olika godsmottagare. Det blir många
i- och urstigningar och godshantering är ett fysiskt
krävande yrke. Mycket kundkontakter, varför servicevana
är en fördel. Tillstånd att hantera en truck är ett krav.

Lager- och terminalarbetare
Arbetar i terminaler och lager med att registrera,
kontrollera, fördela, adressera och lasta om varor. Det är
viktigt att vara noggrann, ha gott handlag med truckar
och lyftanordningar.

Liftdumper/lastväxlarförare
Kan användas för många slags transporter. Genom att
använda flak kan maskiner eller en tank med vatten
snabbt bytas. Inom återvinningshantering används
lastväxlare för att snabbt kunna byta containrar. Det
kan också vara en lastbil utrustad med krok som drar
upp lasten.

Logistiker

Transporterar större godsenheter över längre sträckor.
Föraren kan även vara fjärrbilslots som på dagtid kör,
lossar och lastar fjärrbilen åt fjärrbilsföraren.

Planerar, styr och kontrollerar gods. Logistiker ser till att
rätt vara finns på rätt plats – och i rätt tid. Det är en förutsättning för att få effektivitet i produktion och försäljning i
ett företag. Därför måste du ha en helhetssyn i din yrkesroll, från materialförsörjning, produktion och distribution/
leverans till kund med syfte att minimera kostnaderna.

Flyg

Kranbilsförare

Inom flygsektorn står säkerheten alltid i centrum.
Noggrannhet är självklart när du arbetar som lastare,
tankare, flygmekaniker eller utför andra uppgifter inom
flygbranschen. Flygteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna
gymnasiemål. För mer info: www.skolverket.se

Kranbilsförare kan köra lastbil med fordonsmonterad kran
eller lastbil med betongpump. I båda fallen ställs det stora
krav på säkerhet vid uppställning och hantering samt
bedömning av avstånd.

Fjärrbil-och utlandsförare

Transport
– en framtidsbransch

nalmän, lastsäkringsarbetare med flera. Cirka 95 procent
av Sveriges import och export passerar svenska hamnar.

Hamn / Stuveri
En modern hamn hanterar stora mängder gods varje dag.
Här hittar du yrkesgrupper som kran- och truckförare, sig-

Miljö
Att ta tillvara på uttjänt gods och återvinna det är inte
minst viktigt ur en miljöaspekt. Arbetar du inom miljö- och
renhållningsbranschen är du kanske renhållningsförare, sugoch spolbilsförare, eller liftdumper- och lastväxlarförare.
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Petroleum
Beroendet av oljeprodukter är fortfarande stort men
miljömedvetenheten spelar en allt större roll även för
petroleumbranschen. I branschen finns många yrkes
kategorier, bland andra tankbilsförare och anställda vid
bensinstationer. Att arbeta inom petroleumbranschen
ställer höga krav på fortbildning inom säkerhet och miljö.

Renhållningsförare
Arbetar oftast inom den kommunala renhållningen. Man
kan även köra en renhållningsbil som är specialbyggd för
att ta hand om returmaterial.

Skogstransportförare
Skogstransportförare transporterar virke från skogsavverkning till ex. sågverk. Arbetet kräver planeringsförmåga och
sker ofta i skift. Föraren måste kunna lasta av och på sitt
fordon vilket sker med hjälp av en timmerkran. Arbetet kan
även bestå av transporter av flis, sågspån, bark och torv
som lastas med hjälp av en skopmonterad hjullastare.

Sug och spolbilsförare
Kör exempelvis åt kommuner, byggnadsföretag etcetera.
Ett vanligt uppdrag är att spola rent avloppsledningar.
Föraren spolar också rent filter så att inte fett sprids i
avloppsnätet.

Transportledare
Arbetet kräver skicklighet på att koordinera godset med
olika transporter och att de hamnar på rätt ställe i rätt
tid. Transporterna ska vara ekonomiska och effektiva. För
bästa resultat krävs lastplanering inom transportföretaget
eller med olika åkerier.

agenter som transportföretagen har över hela världen.
Ofta innebär jobbet att man specialiserar sig inom ett
visst transportslag som flygfrakt, rederi eller på ett
geografiskt område.

Transportplanerare
Transportplanerare samordnar olika typer av transporter så godsen når sina slutdestinationer. I arbetet ingår
lastplanering och ruttplanering. Du planerar för i vilken
ordning godset ska hämtas eller levereras med hög
effektivitet. Liksom transportledaren kan det handla om
att engagera olika åkerier eller att lastplanera inom ett
och samma transportföretag.

Åkeri
Säkra snabba leveranser, miljövänlig körning och kund
service. Det är några av de krav som ställs på dagens
yrkesförare. Yrket förutsätter också att föraren kan
hantera IT hjälpmedel och i många fall fodras specialkompetens, som när man fraktar olika typer av gods och
exempelvis farligt gods.

Och många fler möjligheter
Yrkeslärare
Undervisa transportelever inom gymnasieskolan eller
inom vuxenutbildningen.

Chef
Ansvarig för att en avdelning eller verksamhet inom
transportnäringen fungerar.

Terminal/lager

Egen företagare

Varor av olika slag som produceras i Sverige eller importeras,
distribueras ut till kunder. Terminalarbetare och lagerarbetare ser till att rätt varor kommer ut till chaufförerna som
i sin tur levererar till kunderna. Det är terminalens/lagrets
uppgift att se till att varorna i slutändan hamnar på rätt ställe
för vidare transport. Såväl avsändare som mottagare kräver
snabba och säkra transporter som anländer i exakt rätt tid.

Driva ett eget företag inom transportnäringen med sig
själv som enda anställd.

Taxiförare

APL-handledare/instruktör

De främsta egenskaperna du bör ha som taxiförare är: serviceinriktad, social, flexibel, kunna köra miljö- och trafiksäkert samt att behärska modern teknik. Inom yrket får du
köra många olika typer av uppdrag så som skolskjuts, färdtjänst, leverans av bud och naturligtvis vanliga taxiresor.

Av TYA utbildade APL handledare/instruktörer som arbetar
på åkerier med uppgift att handleda transportelever under
deras APL-perioder.

Taxi
Taximarknaden består både av persontransporter och
budkörningar. Det innefattar samhällsbetalda resor som till
exempel sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar, samt även
de vanliga taxikörningarna för företag och privatpersoner.

Speditör
Är nödvändig vid gränsöverskridande transporter. Det
förekommer ofta utländska kontakter genom det nät av

Trafiklärare
Undervisar personer som vill ta körkort och yrkes
kompetensbevis för lastbil. Trafikläraren arbetar på
bilskolor.

Trafikingenjör
Som trafikingenjör planerar du för samverkan mellan miljö
och människan. Faktorer kan vara till exempel trafik
miljön, eller att vägar konstrueras så föraren inte somnar
bakom ratten.

Forskare och doktorand
Forskare inom det breda området transport. Områden
kan exempelvis vara knutet till såväl båt och järnväg som
lastbil och persontrafik. Ett stort område idag är eldrivna
och förarlösa fordon.
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GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER
Kurser som alla på gymnasiet läser

FÖRDJUPNINGAR
Entreprenörskap

Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

100 p

Entreprenörskap

Idrott och hälsa 1

100 p

Godshantering

Matematik 1a

100 p

Hantering av varor och gods

200 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Lastbärare

200 p

Religionskunskap 1

50 p

Maskinell godshantering

200 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Tunga arbetsmaskiner

200 p

100 p

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

Godstransporter
Totalt: 600 p
Kurser som alla på Transportprogrammet läser
Fordons- och Transportbranschens
villkor och arbetsområden

200 p

Fordonsteknik – introduktion

200 p
Totalt: 400 p

Transportprogrammet är ett av yrkesprogrammen på
gymnasiet. Du läser 2 500 poäng och har minst 15 veckors
arbetsplatsförlagt lärande då du utbildas på ett företag och
får möjlighet att lära och praktisera i verkligheten.
Inom gymnasieskolan finns det möjlighet att läsa ytterligare
100 till 300 poäng för att få grundläggande behörighet
till högskolan.
För att få en grundläggande utbildning inom transportbranschen räcker det med att du går inriktning Transport på
Fordon- och Transportprogrammet. Men dina möjligheter
slutar inte där! Det finns utbildningar efter gymnasiet där du
kan fördjupa eller bredda dina kunskaper på högskola eller
yrkeshögskola. En annan möjlighet är att starta eget och
kanske driva ditt eget åkeri en dag.
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Godstrafik

200 p

Godstransporter – specialisering

100 p

Lastbilsmonterad kran

100 p

Hjulutrustningsteknik
Hjulutrustning

200 p

Hjulutrustning – specialisering

100 p

Lager och terminal

INRIKTNING
Kurser inom godshantering
Maskinell godshantering

200 p

Lageradministration och terminallogistik

200 p

Totalt: 400 p

Lageradministration och terminallogistik

200 p

Lagerprocesser

200 p

Plocklagerhanering

100 p

Persontransporter
100 p

Taxitrafik

Kurser inom transport
Yrkestrafik 1a

200 p

Yrkestrafik 1b

300 p

Transportteknik
Fordonskombinationer – godstransporter

Totalt: 500 p

200 p

Totalt: 700–800 p
Dessutom
Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p
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Vi på TYA utvecklar anslutna företag och
medarbetare i morgondagens transportbransch.
Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer
hållbara arbetsmiljöer.
Tillsammans med våra parter och företag, dess
medarbetare samt skolor och myndigheter arbetar
vi för att skapa Sveriges bästa jobb.

Transportfackens Yrkesoch Arbetsmiljönämnd

