
Tycker du om att röra på dig och jobba 
med kroppen? Gillar du att vara händig och 
skapa saker där resultatet syns direkt och 
kommer bli till glädje för många människor? 
Då ska du jobba i byggbranschen. Det här 
yrket har sin grund i lång erfarenhet och 
kunskap men är också omväxlande eftersom 
arbetsmetoder, material, verktyg och 
hjälpmedel förändras hela tiden. 

Det finns alltid jobb för yrkeskunniga inom 
Byggbranschen. Så om du är flexibel, 
öppen för att lära dig olika arbetssätt, bra 
på att tänka kreativt och ta initiativ för att 
lösa problem – då är det här utbildningen 
för dig. YrkesAkademins utbildningar till 
de olika byggyrkena är godkända av 
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN).

Bygg och anläggning

Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023–584 00 · KUNDCENTER@YA.SE · YA.SE

UTBILDNINGEN
Denna utbildning läses via 

arbetsförmedligen.

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.  
Se Yrkeskompassen på  
arbetsformedlingen.se.

HUR SÖKER JAG?
Utbildningen är tillgänglig för dig som behöver uppdate-
rad eller ny kompetens inom området och där matchning 

mot företag och personalbehov kan förväntas. Tillsammans 
med din handläggare kommer ni överens om förutsätt-

ningar finns för att påbörja utbildning. 



MER INFORMATION: 
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00 
kundcenter@ya.se 
ya.se/yrkeshogskola

BYGG & ANLÄGGNING

LÄR DIG ETT YRKE! 
Hos oss får du en individuell utbildningsplan. Stöd och 
anpassning sker efter dina förutsättningar. Teori blandas med
praktiskt arbete – du lär dig ett yrke! 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL  
Test – test och kartläggning – rikttid 3 veckor
Utbildningen inleds med en testmodul, rikttid på 15 dagar, 
där deltagaren får möjlighet att pröva på och stämma av 
sina förutsättningar för yrket.  

 
Orienteringsutbildning – Baskunskaper i förbere-
dande/ introducerande syfte – rikttid 2 veckor
 Orienteringsutbildningen är för dig som vill få kunskaper 
och insikt om de olika yrkesinriktningarna inför kommande 
utbildning.  Syftet med modulen är att ge arbetssökande en 
orientering om branschens villkor, möjligheter och krav. 

 
Bygg & anläggning 1 och 2 - rikttid 8 veckor 

En längre förberedande del för att fastställa din yrkesinrikt-
ning och bredda dina kunskaper inom Bygg & anläggning. 

Yrkesgemensamma moduler 
Yrkesgemensamma moduler 21 veckor (väg- och anlägg-
ningsarbetare 33 veckor) 

YRKESINRIKTNINGAR
Utbildningstiden i den yrkesinriktade utbildningen är indivi-
duell utifrån deltagarens planering av yrkesinriktning.  

Byggnadsträarbetare .................................... 21 + 9 veckor
Betongarbetare ...........................................21 + 12 veckor
Murare ........................................................... 21 + 9 veckor 
Väg- och anläggningsarbetare............................ 33 veckor
Håltagare.....................................................21 + 15 veckor  
Golvläggare ................................................21 + 12 veckor  
Ställningsbyggare .......................................21 + 15 veckor  
Plattsättare ...................................................21 + 15 veckor   
Stenmontör ...................................................21 + 15 veckor  
Tak- och tätskiktsmontör ..............................21 + 15 veckor  
Undertaksmontör .........................................21 + 15 veckor

Utbildningen är en grundutbildning och det slutliga yrkesbe-
viset erhålles genom en lärlingsanställning och utbildnings-
bok som din BYN-region utfärdar. 


