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Behovet av vä ! utbi N dade f !ygge&*m $ ker/flygmekan i l*er

TYA arbetar bland annat för att få fram fler välutbildade flygtekniker och flygmekaniker

via gymnasieskolans inriktning flygteknik och yrkeshögskolan. Som en del av detta

arbete har TYA genomfört en enkätundersökning riktad till företag och försvarsmakten

för att få bättre insikt om behovet av utbildade flygtekniker och ftygmekaniker.

Undersökning

Detta är den andra undersökningen som TYA har låtit genomföra inom flygbranschen.

Den genomfördes under hösten 2013 i form av ett webbformulär som skickades till

företag och försvaret, där flygtekniker ochleller flygmekaniker arbetar som anställd

och/eller kontrakterad personal.

Det nya är att även försvarsmakten har svarat på undersökningen.

Frågeformuläret hade 2I frägor om bland annat antal anställda flygtekniker och flyg-

mekaniker, deras olika behörigheter, senaste årets rekryteringar av flygtekniker och

flygmekaniker samt behovet av rekrytering för de kommande tre åren.

Totalt skickades enkäten ut till 52 företag som även ingick i motsvarande undersökning

är 2OL2. Försvarsmaktens svar har delats upp på 9 olika svarande, vilket har bedömts

motsvarar så många arbetsplatser. Listan på tillfrågade företag anses därfor numera

innehålla motsvarande 60 företag. 3O av dessa svarade på enkäten, vilket ger en

svarsfrekvens på 50 procent.

Resultat

Undersökningens resultat redovisas som en total samt uppdelat efter region. Före-

tagen har klassats till storstadsregion (Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västra

Götaland och Skåne) respektive övriga landet. Försvaret redovisas för hela landet.

TYA tackar deltagarna i undersökningen, som gort denna rapport mojlig.

Solna i maJ 201,4

Bill Rehn

VD, TYA
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FlygSekni$<er

Antal anställda flygtekniker i foretagen

Rekryterade flygtekniker senaste 12 rrlånaderna

Rekryteringsbehov de närrnaste tre åren

Uppsägningar de närmaste tre åreri

Pensionsavgångar t.ei.m. är 2A19

Flygmekaniker

Antal anställda flygmekaniker i företagen
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Rekryteringsbehov de nårrnaste tre åren 10

Uppsägningar de närmaste tre åren

Fensionsavgångar t"o.m. är ZALQ

Länsi ndelningl av flygserv!eeverksarnheter

Orn Statistlken

TYA ocfi $tatisticon isamarbete 3.,4
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Samtliga svarande företag har flygtekmiker arnstä!lda

Bland de 30 företag som besvarat enkäten arbetar totalt 928 flygtekniker. Av dessa är 877

flygtekniker anställda och 51 arbetar på kontrakt.

Försvaret

Inom försvaret arbetar 579 flygtekniker. Samtliga av försvarets flygtekniker är anställda,

ingen arbetar på kontrakt.
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Av företag som uppger att de har rekryterat flygtekniker under de senaste L2 mänaderna har 40
procent sin verksamhet i storstadsregioner och 60 procent i övriga landet.

Re$<rytering

16 av de 3O företag som svarat på frågan om rekrytering har under det senaste året tillsammans

rekryterat 83 flygtekniker. 4 av dessa företag verkar inom någon av storstadsregionerna.

t4 av de svarande företagen

månaderna. Av dessa företag
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region och 8 i övriga landet.

Försvaret
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Rekryteningshehovet de närmaste tye årem

22företag av de 30 som svarat uppger att de troligen kommer att anställa flygtekniker

under de närmaste tre åren, 4 företag inom storstadsregionerna och 18 företag i övriga

landet. Totalt beräknar foretagen att anställa 1'26 flyglekniker.

3 av de svarande företagen inom storstadsregioner kommer troligen att säga upp

flygtekniker. Var sitt företag inom respektive storstadsregion och övriga landet uppger att

de varken ska anställa eller säga upp flygtekniker. Tre företag vet ej.

Försvaret

Inom försvaret kommer 8 av de 9 verksamheterna troligen att anställa 73 flygtekniker

under de närmaste tre åren.
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6S procemt av $öretagems flygtekx'låken exppmår sXm peåxs*omsålder

fram till och med år' å{}å9

18 företag uppger att de har flygtekniker anställda som kommer att uppnå sin pensionsålder

till och med år 2019. Totalt handlar det om totalt 109 flygtekniker. Av dessa arbetar 15 stycken

i storstadsregionerna och 94 i övriga landet.

Fönsvaret

lnom försvaret har samtliga verksamheter flygtekniker som uppnår pensionsåldern fram till och

med år 2OI9, Det motsvarar totalt 84 flygtekniker.

ANTAL
PERSON ER

- 100

109FORETAG

PROCENT

]00 -

#w

il

Flyg- Flyg-
tekniker tekniker

som som rnte
uppnår uppnår

pensions- pensions-
åldern åldern

Totalt antal
flygtekniker
som uppnår
pensions-

åldern

Stor- Övriga
stads- landet
regron

Totalt antal
flygtekniker
som uppnår

pe nsion s-
åldern

--.*fu&&{@' M-&ffi-ry.**a:*M*&d*--;;kwsri -'--;u$&$;;$ W l-{;i*

7@TYA _ BEHOVET AV UTBILDADE FLYGTEKNIKER & TLYG[IEKANIKIR 2014.



,Ss&ovcf av flygrxeksnlker

&$'qiTÅ$- &ru ffiäettffi,& ffiä-y*ffi M ffi ffi&ru $ ffi ffi ffi

on

60 t:.

:::

30 :.l

Andel Andel
företag företag
meo meo

anställd kontrakts
personal anställda

Samtlåga svaremde företag har flygxmekamiker amstållda

Totalt är 1"34 flygmekaniker anställda i de företag som besvarat enkäten. 124 flygmekaniker

är fast anställda och 1-O är kontraktsanställda. 29 av dessa arbetar i företag inom

storstadsregionerna, 1-05 arbetar i övriga landet.

Försvaret

Inom försvarets 9 verksamheter arbetar 18 flygmekaniker. 13 med anställning, 5 arbetar

oå kontrakt.
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73- procemt åv $öretagexr årar rekryte*'at flygme$*an,${er umder de
semaste 3-å månaderxna

21- av de 60 tillfrågade företagen har besvarat frågan om rekrytering. Av dessa har 15 företag de

senaste 12 mänaderna rekryterat totalt 41 flygmekaniker.

1,1 flygmekaniker har rekryterats till företag som verkar inom storstadsregioner. 30 flygmekaniker

har fått anställning i företag med verksamhet i övriga landet.

Försvaret

3 verksamheter inom försvaret har under de senaste 12 mänaderna rekryterat totalt 1-8 flyg-

mekaniker.
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Re$*ryterlmgshelrovet de märmaste tne årem

Av de 21, företag som svarat på frågan om rekryteringsbehov de närmaste tre åren, uppger

13 företag att de troligen kommer att nyrekrytera 62flygmekaniker. Två företag kommer

troligen att säga upp 7 flygmekaniker. Övriga 6 svarande företag uppger att de varken

kommer att anställa eller säga upp, eller vet ej.

Försvaret

3 av försvarets 9 verksamheter uppger att man troligen kommer att anställa 30

flygmekaniker under de tre närmaste åren.
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X4 procent av företagens flygrmekamlker kormnner att uppnå sin
pensior"rsåtder fram till och med år' 20*9

2företag uppger att de har flygmekaniker som kommer att uppnå sin pensionsålder till

och med är 2OI9. Totalt är det 5 personer varav l- arbetar inom storstadsregionerna

och 4 som arbetar i övriga landet.

Försvaret

Forsvaret har inga flygmekaniker som kommer att uppnå sin pensionsålder till och med

är 20L9.
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tänsi ndel ni ng av flygserviceverksamheter

De 30 företag som besvarat enkäten bedriver verksamhet i totalt 15 av Sveriges 21 län. Flest

foretag återfinns istorstadsregionerna istockholms län, Västra Götalands län och Skåne län.

Bland foretagen i övriga landet, utanför storstadsregionerna, finns de flesta i Norrbottens län,

Västra Götalands län och Östergötlands län.

Försvaret

Försvarets verksamheter bedrivs till största delen i Västra Götaland (31y"), Blekinge, Öster-

götland och Norrbotten (vardera 15%) samt Gotland, Halland och Stockholms län (vardera 8%).

Län med företag s0m har
flygtekn i ker och flygmekan i ker
anställda i sin verksamhet

W Dalarna

Z Jämtland

BD Norrbotten

M Skåne

AB Stockholm

D Södermanland

S Värmland

AC Västerbotten

U Västmanland

O Västra Götaland

T Örebro

E Östergötland

K Blekinge

* Gotland

f* Halland

Län som inte har
företag med flyg-
tekniker och flyg-
mekaniker anställda
i sin verksamhet
X Gävleborg

F jönköping

H Kalmar

G Kronoberg

C Uppsala

Y Västernorrland

Sex skolor erbjuder kvalificerad flygfieknikutbildning
I Sverige finns idag sex gymnasieskolor som erbjuder utbildning till flygmekaniker:

. Edströmska gymnasiet i Västerås

. Flygteknikcenter i Ljungbyhed

. Flygteknik Technical Training I Nyköping

. Nordiskt FlygTeknikCentrum i Luleå

. Bolandsgymnasiet i Uppsala

o Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping

Varje skola har cirka 30 utbildningsplatser och så gott som alla elever brukar få arbete

efter sin utbildning.

4a
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3O av 6& fövetag svarade på en$qäten

60 företag som bedriver flygserviceverksamhet och har flygtekniker och flygmekaniker anställda

fick enkäten skickade till sig. Hälften av företagen svarade på enkäten" Vissa frågor besvarades

dock inte av alla svarande företag, då många följdfrågor endast berörde de företag som besvarat

en tidigare fråga på ett visst sätt.

Engagemanget hos de företag som svarat på enkäten har varit stort, vilket bådar gott för

framtida och uppföljande undersökningar.

t24 flygtekm i kerlflygrmekar.'r! ker har nyrekryterats senaste året

Uppgifen om antalet nyrekryterade flygtekniker och flygmekaniker under det senaste året gäller

för de 30 företag som besvarat frågan. Då hälften av de foretag som fick enkäten inte svarade

på undersökningen kan dock antalet nyrekryteringar vara fler.

UppgiffisNämnane

Information om de företag som deltagit i undersökningen hämtades från Transportstyrelsens

olika register över företag med tillstånd att arbeta med luftfartyg.
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TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom

transportbranschen. Cirka L7 0OO företag, med ungefär 1OO OOO anställda, är anslutna till TYA.

TYA arbetar för att öka branschens status genom en omfattande kursverksamhet, arbetsmiljö-

och utbildningutveckling samt långsiktigt informationsarbete. TYAs arbete omfattar fyra

delbranscher: Petroleum, Flyg, Hamn- och stuveri samt Landtransporter som utgörs av åkeri,

terminal, taxi och miljö. Hemsida: www.tya.se

Statisticons affärsid6 är att tillmötesgå behovet av kvalificerade kvantitativa beslutsunderlag.

I företaget forenas hög akademisk kompetens med erfarenhet från praktisk tillämpning av

statistik och datahantering. Hemsida: www.statisticon.se

Frågor

Frågor angående undersökningen kan ställas till Erik Alphonse, projektledare,

eller Bill Rehn. VD oå TYA.

Ytter!igare information

Bakgrundsdata och utförligare beskrivningar om hur beräkningarna genomförts finns

Statisticons dokument som finns publicerade på TYAs hemsida, www.tya.se.
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Service och underhåll av'flygplan kräver stor yrkesskicklighet och minutiös noggrannhet. Flygsäkerheten
kräver bra yrkesutbildade flygmekaniker och flygtekniker. Sveriges sex gymnasieskolor med inriktning på

flygte kn i k ti I lgodose r de s sa krav.
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