
       

  
  

Behörighet, urval och antagning   

Lokförare, 220 p. Heltid i Borlänge 
      



       

  
  

Vad händer när din ansökan registreras?  

När en ansökan kommer in så kontrolleras först den grundläggande behörigheten.   
   

Grundläggande behörighet?  
Behörig att antas till utbildningen är den som:   
  

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal 
vuxenutbildning.  
  

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1. (Detta kan  
t.ex. vara den som har fullständigt avgångsbetyg med sifferbetyg från äldre 
svensk gymnasial utbildning eller har slutbetyg från ett fullständigt nationellt 
eller specialutformat program i gymnasieskolan, alternativt gymnasial 
vuxenutbildning, och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.)  

  
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till 

motsvarande utbildning.  
  

Särskild behörighet  
Du behöver betyget E/G/3 eller över i kurserna: engelska 5, matematik 1a, 1b eller 1c 
samt svenska 1 eller svenska som andra språk 1, SAS 1 samt fyllt 20 år när 
utbildningen slutar TSFS 2011:725.  
   
Att den sökande uppfyller de fysiska medicinska och psykiska krav (Yrkespsykologisk 
bedömning) som Transportstyrelsen ställer. Kraven beskrivs i följande föreskrifter, 
TSFS 2011:58, 2011:60 samt 2011:61  

De fysiska och medicinska kraven kontrolleras av läkare som är ackrediterade av 
Transportstyrelsen.  

  
Avgifter  
Lokförarutbildningen som Östsvenska Yrkeshögskolan och ProTrain/Lokförarskolan 
anordnar är avgiftsfri och berättigar till bidrag från CSN. 
– Ingen kursavgift tas ut  
– Allt utbildningsmaterial finns att tillgå elektroniskt utan avgift  
 
Eventuellt utbildningsmaterial i tryckt form (elektronisk version finns tillgänglig 
avgiftsfritt) bekostas av eleven själv. 



       

  
  

 
 
   
Lämplighetsbedömning 
Trafiksäkerheten är mycket viktig inom järnvägen och en förare testas avseende 
psykologisk och medicinsk lämplighet. Testerna mäter kognitiva förmågor och 
personlig lämplighet enligt krav ställda av Transportstyrelsen. Alla kvalificerade 
sökande får möjlighet att göra urvalstester som sker i två steg. För att bli antagen till 
utbildningen krävs godkända testresultat. 
 
Yrkespsykologiska tester 
Alla sökande måste genomgå ett antal tester för att bedöma den yrkespsykologiska 
lämpligheten. Dessa tester genomförs av ett oberoende testföretag som är 
ackrediterade av Transportstyrelsen. Testerna är uppdelade i två steg där första 
steget beläggs med en avgift om 750 Sek och 1 950 Sek för det andra steget där 
slutbedömning och en kompetensbaserad intervju genomförs. Mer info kommer till 
alla som bedömts som behöriga  
 
Läkarundersökning 
För att få arbeta som förare ställs specifika hälsokrav, som bland annat innebär att du 
har god syn och hörsel samt normalt färgseende. Du ska också uppfylla 
Transportstyrelsens krav i föreskriften TSFS 2011:61.  
  
Läkarundersökning skall ske hos en läkare som är godkänd av Transportstyrelsen för 
uppgiften. Vilka dessa är finns att söka hos Transportstyrelsen och där kan du finna 
vilken läkare som t ex finns närmast din bostadsort. 
 
Den undersökning du skall göra är en inledande undersökning för förare av tåg, 
inklusive drogtest och test för alkoholmarkörer, ett sk CDT-test. 
 
Läkarundersökningen bokar och bekostar den sökande själv, men först då 
utbildningsplats erbjudits.  
 
Lokförarbevis  
För att få verka som lokförare i Sverige behöver alla lokförare inneha ett 
lokförarbevis. Transportstyrelsens avgift för lokförarbevis betalar eleverna själva. 
 
  



       

  
  

Efter bedömning om grundläggande behörighet sker följande:  

Beskrivning särskilt prov/urvalsprocess  
  
Steg 1. När din behörighet är fastställd och du har betalt in avgiften får du via mail en 
länk till ett webbaserat test. Detta test ger poäng mellan 0 – 20, minst 8 poäng krävs 
för att bli godkänd. De sökande som fått godkänt resultat på steg 1 erbjuds gå vidare 
till steg 2.  
  
Steg 2. Första delen av steg 2 ger poäng mellan 0 - 30. För att bli godkänd krävs 
minst 11 poäng och testet tar cirka 4 timmar.    
  
Alla sökande som uppnått godkänd nivå på första delen i steg 2 går vidare till andra 
delen för att göra en fullständig yrkespsykologisk undersökning som ger poäng 
mellan 0 – 270 poäng. För godkänt resultat krävs minst 130 poäng. Undersökningen 
tar cirka 2 timmar.   
  
Sista behörighetssteget som krävs är en medicinsk undersökning och bedöms med 
alternativen godkänd eller icke godkänd.  
  
Hur fastställs behörigheten?  
Samtliga kandidater som genomfört samtliga steg och således en fullständig 
yrkespsykologisk undersökning, erhåller intyg där det markeras godkänd/icke 
godkänd på kognitiva förmågor samt personlig lämplighet. Kandidater godkända på 
båda parametrar rangordnas för antagning och reservplatser baserat på poängresultat 
av den yrkespsykologiska undersökningen.  
  
Urvalsgrunder  
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. 
Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenterats ovan och denna process 
genererar meritpoäng/jämförelsetal. I de fall då jämförelsetalen inte kan särskilja 
mellan sökande kommer det yrkespsykologiska testet i steg 2 att väga tyngre, viket 
innebär att vid lika poäng på det yrkespsykologiska testet i steg 2 ges plats på 
utbildningen till den som har minst fel på det yrkespsykologiska testet. Om ingen 
skillnad kan göras även efter viktning kommer lottning att avgöra.  
  
Antagningsbesked  
Efter beslut i ledningsgruppen skickas antagningsbesked samt information om den 
obligatoriska läkarundersökningen ut till aktuella sökande. Reserver får besked om 



       

  
  

vilken reservplats de har. Antagningsbeskedet gäller under förutsättning att den 
sökande godkänns i den obligatoriska läkarundersökningen.  
  
Den sökande underrättas via e-post om antagning. Observera att ditt besked kan 
hamna i skräpposten beroende på dina inställningar i din webbläsare. Den sökande 
ges möjlighet att inom en begränsad tid tacka ja eller nej till utbildningen. Inget svar 
betraktas som ett nej.   
  
Då lediga platser uppstår genom att redan antagna tackar nej går plats till 
reservplacerade enligt tidigare upprättad lista. Ledningsgruppen fattar beslut om 
dessa kompletterande antagningar.  


