
Bli golv-
läggare! 
Ett fritt och omväxlande arbete. Resultat som syns.
Lätt att få jobb och bra betalt. alltid inomhus.



stEG 1 – vaL av inRiktninG på Bygg- och anläggningsprogram-
met. För att bli golvläggare väljer du inriktningen Husbyggnad på Bygg- 
och anläggningsprogrammet. 
 Under studietiden kommer du också att få vara ute på en arbetsplats 
under minst 15 veckor genom något som kallas arbetsplatsförlagt lä-
rande. På många skolor är det möjligt att välja fördjupningskurser inom 
golvläggning under studietiden. 

stEG 2 – fäRdiGutBiLdninG på golvföretag. Efter Bygg- och an-
läggningsprogrammet färdigutbildas du på ett golvföretag med reglerad 
lärlingslön. 
 Utbildningen leder till yrkesbevis och ofta blir du anställd av samma 
företag, denna gång med full lön!

vill du utbilda dig till ett yrke som är fritt och omväx-
lande samtidigt som du får bra betalt? utbilda dig till 
golvläggare! ytterligare fördelar är att det är lätt att få 
jobb, du skapar ett resultat som syns, samtidigt som 
du arbetar inomhus. 

som GoLvLäGGaRE kan du jobba med renoveringar såväl som ny-
byggnationer. En ökad byggnation i landet kombinerat med ett upprust-
ningsbehov av bostadsbeståndet betyder att efterfrågan på golvläggare 
är stor. Som golvläggare jobbar du antingen som anställd eller som egen 
företagare. Ofta har du direktkontakt med dina kunder, som även kan 
vara privatpersoner. En bra sak till: du arbetar alltid inomhus! Året om!

GoLvLäGGninG kan handLa om: 
• Trä-	och	laminatgolv
• Textilgolv	(”heltäckande	mattor”)
• Plast-,	linoleum-	och	gummigolv
• Golvslipning	–	trägolv
• Golvavjämning	–	”flytspackling”
• Plattsättning	–	kakel/klinker

Det	finns	ett	flertal	hjälpmedel	som	gör	
det lätt att lägga golv och dessutom 
erbjuder	 de	 flesta	 golvföretag	 någon	
form av friskvård för sina anställda.

välj gymnasiets Bygg- och 
anläggningsprogram!



viLL du Byta kaRRiäR och bli 
golvläggare eller plattsättare utan att 
ha gått Bygg- och anläggningspro-
grammet på gymnasiet? Möjligheten 
finns!
 Du går då dels en grundutbildning 
och dels en färdigutbildning. 
 Grundutbildningen består av an-
tingen BYNs fackteoretiska utbild-
ning, där teorin läses in på distans, 
eller av en grundutbildning hos en 
av BYN godkänd utbildningsgivare 
(exempelvis vuxenutbildning eller ar-
betsmarknadsutbildning). 
 Färdigutbildningen innebär att du 
arbetar som lärling under en lärlings-
anställning och förutsätter att du har 
en utbildningsbok utfärdad av BYN.

viLL du vEta mER? 
Kontakta någon av dessa:
• Din	studievägledare	på	Bygg-	och	anläggningsprogrammet
• BYN	–	Byggnadsindustrins	yrkesnämnd,	www.byn.se
• Ett	golventreprenadföretag	i	din	närhet

fler vägar till golvläggar-
yrket!



Golvbranschen, GBR
Box 4604, 116 91 Stockholm

Telefon: 08-702 30 90
info@golvbranschen.se
www.golvbranschen.se

GBRs BRanschtidninG Golv till Tak kommer ut med åtta nummer 
per år. Den har även prenumeranter utanför branschen. I tidningen 
finns intressant läsning för alla som vill ha koll 
på produktnyheter och vad som 
händer i golvbranschen.

…och en branschtidning

som stöd till dig som är 
golvläggare finns…

…en branschorganisation 
GoLvBRanschEn, GBR, är en branschorganisation som represen-
terar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och inte minst leveran-
törer. Nästan 300 golventreprenörer med runt 3 500 golvläggare och 
plattsättare över hela Sverige är anslutna till GBR. Golvbranschen ar-
betar bland annat med information, forskning, utbildning samt teknisk 
och juridisk rådgivning. GBR tillhandahåller även kurser för montörer 
och arbetsledare.

På www.GoLvBRanschEn.sE kan du hitta de senaste golvnyhe-
terna, golvtekniska dokument och se vad GBR arbetar med. Dessutom 
företräder GBR branschen utåt när det t ex gäller att påverka regler 
och föreskrifter och arbetar även på en mängd andra sätt för bran-
schens gemensamma bästa. GBR tar fram och tillhandahåller mobila 
hjälpmedel i form av mobilappar. 
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