
Lokförare
1 år, 220 YH-poäng
Vill du ha ett omväxlande yrke där du för människor närmare varandra och 
gods till rätt ställe? Som lokförare jobbar du i en servicebransch där 
resandet hela tiden ökar. Det är idag stor brist på lokförare i Sverige, vilket 
innebär att det finns goda möjligheter att få jobb.

YH-UTBILDNING NÄSSJÖAKADEMIN

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna i yrkesrollen som lokförare varierar 
inom de olika företagen, från att enbart köra tåg 
till att ha mer flexibla arbetsuppgifter som växlare, 
radioloksoperatör m.m. Hos vissa arbetsgivare är du 
både lokförare och tågvärd. Lokföraryrket har i större 
utsträckning också blivit ett serviceyrke. För att passa 
som lokförare bör du vara serviceinriktad, ha ett 
säkerhetstänk och kunna fatta kloka beslut i oväntade 
situationer. Det är också en fördel om du är intresse-
rad av teknik.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen är ettårig och ger dig de kunskaper och 
färdigheter som du behöver för att kunna jobba som 
lokförare och köra tåg på det svenska järnvägsnätet.

Utbildningen är framtagen i samarbete med järnvägs-
branschen och innehållet är anpassat till järnvägsbran-
schens krav. Utbildningen är även anpassad till den 
nationella utbildningsplan som branschorganisationen 
Almega och branschföretagen tagit fram. 

TÅGSIMULATORTRÄNING
Vi använder oss av tågsimulator i utbildningen och de 
pedagogiska fördelarna med simulatorträning är 
många. Den simulatorbaserade utbildningen innebär 
att teori varvas med simulatorträning och att du prak-
tiskt övar på situationer som kan uppstå. Syftet är att 
få så många övningstimmar som möjligt på avvikelser.
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Jag har inte ångrat att jag 
hoppade på utbildningen 
till lokförare.
Jag trivs verkligen med yrket. Att köra godståg 
passar mig eftersom det inte bara innebär att man 
kör tåg utan även andra moment som t.ex. växling 
och att köra radiolok.
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PRAKTIK – LÄRANDE I ARBETE (LIA)
Utbildningen läggs upp i nära samverkan med arbets-
livet och teori varvas med praktik. Nästan hälften av 
din utbildning är därför förlagd ute på en arbetsplats 
där du ges möjlighet till en första kontakt med framti-
da arbetsgivare.

På din LIA utbildas du i skarpt läge. Under handled-
ning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan 
i en verklig miljö. LIA:n är en viktig del av utbildning-
en då du får arbetslivserfarenhet och får känna på din 
kommande yrkesroll redan under studietiden. LIA:ns 
placeringsort kan variera över hela Sverige beroende 
på branschens behov.

EFTER UTBILDNINGEN
Efter utbildningen har du kunskaper motsvarande 
förarbevis enligt EU:s krav.   

STUDIESTÖD OCH EXAMEN
Utbildningen är eftergymnasial, avgiftsfri och berätti-
gar till studiemedel från CSN. Utbildningen ger dig en  
yrkeshögskoleexamen. 

FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet. Det innebär att du har 
en gymnasieexamen eller motsvarande.

Sökande skall också uppfylla de fysiska, 
medicinska och yrkespsykologiska kraven som 
Transportstyrelsen ställer på lokförare enligt lagen 
(2011:725) om behörighet för lokförare, TSFS 
2011:61.

Tänk på att du måste ha fyllt 20 år innan du får 
göra förarbevisprovet hos Transportstyrelsen.

NÄSTA START
Januari 2022. Ansök senast 15 augusti på 
www.nassjoakademin.se

KONTAKT
Thomas Gustafsson, Utbildningsledare
thomas.gustafsson@nassjo.se
0380-51 72 59


