
Att vara busschaufför är ett stort ansvar – 
bussen väger många ton och kräver både 
kunskap och lugn för att hantera på ett 
säkert sätt i trafiken. Så längtar du efter ett 
rörligt jobb, trivs du med att träffa människor, 
är du social och älskar samtidigt att köra? 
Då är bussyrket för dig. Och du behövs. 
Under de kommande åren väntas stor del 
av de yrkesverksamma chaufförerna gå i 
pension. Därför kommer det att behövas 
många nya chaufförer. 

BUSSFÖRARE
- ett viktigt jobb med stort ansvar

Utbildning på uppdrag av
Arbetsförmedlingen

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023–584 00 · KUNDCENTER@YA.SE · YA.SE

UTBILDNINGEN
Denna utbildning läses via 

Arbetsförmedlingen på heltid.

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.  
Se Yrkeskompassen på 
arbetsformedlingen.se.

HUR SÖKER JAG?
Utbildningen är tillgänglig för dig som behö-

ver uppdaterad eller ny kompetens inom 
området och där matchning mot företag 

och personalbehov kan förväntas. Du söker 
utbildningen genom Arbetsförmedlingen.



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

BUSSFÖRARE

UTBILDNINGENS INNEHÅLL 

Orientering – rikttid 5 dagar

Syftet med modulen är att ge dig en orientering om 
branschens villkor, möjligheter och krav.

Test och kartläggning – rikttid 10 dagar

Syftet med modulen är att lyfta fram vilka unika 
förutsättningar och behov just du har för att klara 
yrkesförarutbildning och bli anställningsbar inom branschen. 
Modulen innehåller individuella test- och kartläggning av 
förkunskaper, färdigheter och förmågor. 

Arbetsplatsförlagd testmodul – rikttid 5 dagar

Syftet är att ge dig en verklighetsnära inblick i 
yrkesförarens vardag. Dina förutsättningar, intresse 
och motivation för yrket utvärderas. 

Yrkesförarutbildning – buss

Förarutbildning körkortklass D (40 dagar)
Yrkesförarkompetens grundutbildning (22 dagar)
Service och bemötande (5 dagar)
Riskutbildning (1 dag)

Arbetsplatsförlagt lärare (APL)

Mängdträning D (10 dagar)

BUSSFÖRARE - ETT SERVICEYRKE! 
När du väljer att utbilda dig till bussförare väljer du
en livsstil. Du kommer att ha ett säkert jobb i
framtiden.
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du kör
buss med trafiklärare och läser in ämnen för
D-behörighet och Yrkeskompetensbevis
(YKB). Du ska klara Trafikverkets körkortsprov och
Transportstyrelsens tester innan du är färdig
yrkesförare. Testerna sker på svenska språket.

HUR SER EN ARBETSDAG UT? 
Som bussförare kan du köra i linjetrafik, expressbuss, 
flygbuss, skolresor eller färdtjänst – men även turistbussar i 
utlandet. Om du är verksam i lokal eller regional linjetrafik 
så kör du bestämda linjer efter tidtabell. I arbetet ingår 
det att sälja, kontrollera biljetter och färdbevis samt ropa 
ut hållplatserna. Efter avslutat pass redovisas kassan. En 
bussförare kan också hantera paket och annat gods som 
skickas med bussen. 

FÖRKUNSKAPSKRAV 
Du behöver ha: 
– Fyllt 21 år
– Inneha svenskt körkort med B behörighet, manuell
växellåda

UTBILDNINGSORTER
– Stockholm
– Göteborg
– Luleå
– Gävle
– Karlstad
– Uppsala

– Växjö
– Helsingborg
– Malmö


