
BYGG- & ANLÄGGNINGS-
PROGRAMMET GYMNASIEUTBILDNING



VÄLKOMMEN  ATT ARBETA  I   
BYGGBRANSCHEN

Inom Bygg- och anläggningsbranschen finns många 
olika arbetsuppgifter och spännande yrkesmöjligheter. 
Valet av redskap är ditt: hammare, dator, murslev eller 
Anläggningsfordon. I examensmålen för Bygg- och 
 anläggningsprogrammet, BA, står att utbildningen ska 
ge kunskaper om och färdigheter i  att planera, genom
föra, dokumentera och kvalitetssäkra  arbetet med 
tidsenliga metoder och hjälpmedel. Byggare, oavsett 
yrke, arbetar med nyproduktion, ombyggnad och reno
vering från idé till färdiga och funktionella lokaler och 
anläggningar.

MER INFORMATION
Behöver du mer information kan du kontakta studie- och yrkesväg-
ledarna på din skola.

Du kan också kontakta BYN i ditt län, som har bra kontakt med 
skolorna i regionen.



Som träarbetare har du ett populärt, historiskt och sam
tidigt modernt yrke. De varierande arbets uppgifterna 
är perfekta för dig som är  händig och gillar när det 
händer något nytt.
___________________________________________________________

För Anneli händer det i händerna, även på fritiden när 
hon kör sina träningspass på boxningsklubben. Men 
på jobbet är det ett helt annat handarbete som gäller.

VAD GÖR DU OM DAGARNA SOM TRÄARBETARE? 
Som träarbetare kan man få göra i stort sett allt på ett husbygge. 
Det är verkligen ett brett yrke. Jag reser väggar, bygger formar, lägger 
takpannor, sätter kök – listan kan göras lång. En favoritsyssel-
sättning är att sätta kök. Det går oftast snabbt. Jag tycker det är roligt 
att kunna se resultat fort. Just nu jobbar jag med en tillbyggnad 
på S:t Görans sjukhus i Stockholm. I framtiden hoppas jag få vara 
med om att bygga ett landmärke. Varför inte Stockholms högsta 
skyskrapa. Det skulle vara kul.

VAD FICK DIG ATT VÄLJA DEN 
HÄR UTBILDNINGEN? 
Jag har alltid gillat att hålla på med händerna   
och tycker om praktiskt arbete. Under 
utbildningenfickviförstprovapådetmesta,
men jag visste redan från början att det var 
träarbetare jag ville bli. Jag har alltid gillat att 
hålla på med trä. Något jag blev förvånad över 
var att det var så många tjejer i min klass. Vi 
var faktiskt 40 procent tjejer.

VILKA EGENSKAPER ÄR BRA ATT 
HA SOM TRÄARBETARE? 
Du ska vara intresserad av att lära dig nya 
saker. Det händer att ritningarna inte alltid 
stämmer överens med verkligheten och du 
behöver kunna hitta lösningar. Som träarbetare 
är det mycket lag arbete. Du jobbar oftast i par. 
Därför bör du vara lite av en lagspelare.

TRÄARBETARE
ANNELI EDVARDSSON  |  25 ÅR  |  BORLÄNGE

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
med inriktningen ”Husbyggnad”
Programfördjupning ”Trä”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/traarbetare



BETONGARBETARE
EMMA JUTEMALM  |  24 ÅR  |  SOLLENTUNA

Vill du vara med från början och lägga grunden? Är du en 
lagspelare? Då kan yrkesrollen som betongarbetare vara 
något för dig. 
__________________________________________________________________

Emma är betongarbetaren som först ville bli fotograf. Därför 
gick hon Media programmet på gymnasiet. Men istället för 
fotograf blev hon betongarbetare. Fast fotograferandet har 
hon inte lagt på hyllan, kameran följer nästan med överallt.  

HUR KOM DU PÅ ATT BLI BETONGARBETARE? 
Delar av min familj jobbar på Skanska och det har färgat min uppväxt. Jag tyckte 
attdetsågroligtutnärandraarmeradeochgjöt.Jagblevnyfikenochlästetill
Betongarbetare via BYNs distansutbildning.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA BETONGARBETARE? 
Detärmångasaker.Jaggillarattdetärsåflexibeltochattmanintejobbarmed
samma sak under längre perioder. Det gör att jag aldrig tröttnar. Jag själv är väldigt 
förtjust i armering. Det är kul att man hela tiden tar sig framåt när man armerar 
och ser resultatet. 

VILKA EGENSKAPER ÄR BRA ATT HA SOM BETONGARBETARE? 
Att du är kreativ. Du behöver komma på lösningar på problem som kan uppstå. 
Sedan är det bra om du inte är rädd att fråga om saker. Man kan ju inte allt från 
början utan det är ju först på jobbet man lär sig yrket.

”JAG GILLAR  ATT  DET  ÄR  SÅ  FLEXIBELT  
& ATT  MAN  INTE  JOBBAR  MED  SAMMA  SAK 
UNDER LÄNGRE PERIODER”

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
med inriktningen ”Husbyggnad”
Programfördjupning ”Betong”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/betongarbetare

SCANNA MIG!



GOLVLÄGGARE
AYOUB ADMAME  |  34 ÅR  |  LIDINGÖ 

Har du känsla för färg, form och gillar precisions
arbete? Då kan golvläggare vara något för dig. Det är 
dessutom ett varierande och fritt yrke som alltid är 
inne – det är nämligen ett av de få inomhus jobben i 
byggbranschen. 
__________________________________________________________

Ayub kom till Sverige från Marocko för åtta år sedan 
och har hunnit jobba tre år som golvläggare. Eftersom 
man jobbar inomhus som golvläggare har löpningen 
blivit ett perfekt sätt för Ayub att komma ut efter en 
arbetsdag. Nästan varje dag efter jobbet sticker han ut 
och springer!

VAD FICK DIG ATT VÄLJA DEN HÄR UTBILDNINGEN?

Efter studierna inom SFI och i svenska 1 och 2 hade jag tänkt bli 
maskinförare.Mennärjagfickhöratalasomgolvläggareblevjag
nyfiken.IMarockofinnsintegolvläggaresomyrke,därfinnsdet
bara plattsättare, så jag tyckte det lät intressant och tänkte att det 
vore roligt att prova på.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?

Att man får jobba med olika saker hela tiden! Vissa dagar lägger 
jag textilplattor, andra dagar lägger jag linoleum eller trägolv eller 
spacklar. Det är hela tiden olika moment så man har aldrig tråkigt, 
jag tycker om att göra allt och trivs jättebra!

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktningen ”Husbyggnad”
Programfördjupning ”Golvläggning”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/golvlaggare

”DET  ÄR  HELA 
TIDEN OLIKA MOMENT

SÅ  MAN  HAR 
ALDRIG TRÅKIGT.”



MURARE
LINNEA BYLIN  |  21 ÅR  |  ULRICEHAMN

Tegelstenen är ett klassiskt byggmaterial, ett av de äldsta bear
betade vi har, inte så konstigt att mureri är ett av de yrken som 
funnits längst.
_____________________________________________________________________

Uteliv. Det är vad som gäller för Linnea både på fritiden och på 
jobbet. Så fort hon får möjlighet sätter hon sig på sin mountain
bike och känner fartvinden i ansiktet. På dagarna är hon ute på 
små och stora uppdrag som murare. 

VAD FICK DIG ATT VÄLJA DEN HÄR UTBILDNINGEN? 
Jag ville ha jobb direkt efter studenten så jag valde Bygg- och anläggning. Under 
förstaåretfickviprovaallayrken.Jagfastnadeförmurare.Detvarroligast.Sista
åretfickvifördjupaossochprovapåattmurakakelugnar.Detvarsuperroligt.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA MURARE? 
Jag gillar att man får vara ute och jobba. Dessutom är det ett varierande 
yrkedärjagfårträffamångamänniskorochkollegorfrånandrafirmor.Som
murare kan du välja att vidareutvecklas och till exempel specialisera dig till 
kakelugnsmakare.Villdusåkandustartaeget.Jagjobbarpåenlitenfirma
vilket gör att jag kan få göra andra saker än att bara mura. 

VILKA EGENSKAPER ÄR VIKTIGA I JOBBET SOM MURARE? 
Det är bra om du är kreativ. Att du kan hitta lösningar på problem och se vad 
somblirfinast.Sedanfårduintevararäddförattbliliteskitig.

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktningen ”Husbyggnad”
Programfördjupning ”Mur- och putsverk”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/murare



HÅLTAGARE
MARTIN STRÖMBÄCK  |  34 ÅR  |  SÖDERTÄLJE

VAD GILLAR DU MEST MED DITT JOBB?
Det är friheten! Även om det jobbar andra på en arbetsplats så gör du oftast 
dina arbetsuppgifter själv. Du har dina maskiner och din utrustning och 
kan bestämma lite själv. Det passar mig perfekt.

VILKA EGENSKAPER TYCKER DU DET ÄR VIKTIGT ATT 
HA I DITT YRKE?
Du behöver ha lite ”go” i kroppen för att det ska hända saker och du måste 
orka jobba på ganska hårt i perioder. Sen är det viktigt att du har ett tek-
niskt kunnande också.

HUR SER DU PÅ FRAMTIDEN?
Håltagningsbranschen är en bransch som utvecklas väldigt mycket – särskilt 
närdetgällermaskinerna.Förtioårsedankundedettafleraveckorattgöra
en öppning som man idag gör på två dagar. Jag tror att det kommer att vara 
väldigt roligt att fortsätta jobba som håltagare med allt som händer i yrket.

Ett rörligt, flexibelt och självständigt arbete där du får 
uppleva spännande miljöer och många olika arbetsplatser.

______________________________________________________________

Camping och friluftsliv är det som gäller för Martin på 
fritiden. Att paddla kanot, åka skidor och vara i naturen 
har alltid varit ett stort intresse. Men han måste inte vara 
aktiv hela tiden – att bara sitta i skogen och läsa en bok 
funkar också. Det är helt enkelt avkopplingen han vill åt.

VARFÖR VALDE DU ATT BLI HÅLTAGARE? 
Jagvarsnickareochdenfirmajagjobbadepågickikonkurs.Enkompis
tillmighadeenhåltagningsfirma.Dåhadejagaldrighörttalasomyrket
men min kompis trodde att det skulle passa mig. Och det gjorde det! Jag 
gicksomlärling,vilketärnågotsomfinnsinomdeflestabyggyrken.

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktningen ”Husbyggnad”
Programfördjupning ”Specialyrken”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/haltagare



STÄLLNINGSBYGGARE
JOHAN ODENKLEV  |  37 ÅR  |  HÅLLSTA

Ett yrke för dig som inte är höjdrädd! Som ställningsbyggare har du ett 
kvalificerat yrke som ställer krav på noggrannhet och som innebär jobb 
på höga höjder.  
___________________________________________________________________________

Ju högre höjder desto bättre. Både på fritiden och på jobbet. När Johan 
kopplar av från jobbet som ställningsbyggare är det med klättring. 
Klättringen ger starka armar och ben och bra greppstyrka och är en 
perfekt kombination med jobbet. Men den bästa avkopplingen och 
viktigast för Johan är ändå att umgås med familjen.

VAD GILLAR DU MEST MED DITT JOBB?
Jag tror att jag fastnade för att det är höga höjder, vilket kan vara lite läskigt ibland. 
Jag gillar också att man får vara utomhus och att man har mycket frihet. Man bestämmer 
själv hur man lägger upp sin dag så länge jobbet blir klart när det ska vara klart. 

VILKA EGENSKAPER TYCKER DU ÄR VIKTIGT ATT HA I DITT YRKE? 
Jag tror att många skulle svara fysiken, att man är stor och stark. Men de som jag 
har jobbat med som har varit bäst och slitstarkast är inte de som har varit störst och 
starkast. Jag tror att det är väldigt bra om man är envis och om man gillar att ta i. 
Stundvis är det väldigt slitsamt, man bär mycket och klättrar mycket. Det kan vara 
tungt. Men för mig skulle det inte funka att sitta på ett kontor, jag skulle bli uttråkad. 
Jag tycker om att röra på mig och att man är utomhus och jobbar på oavsett väder.

HUR SER DU PÅ DIN FRAMTID – VAD FINNS DET FÖR UTVECKLINGS
MÖJLIGHETER? 
Jag tycker om att utvecklas hela tiden, om jag står och trampar på samma ställe så 
tröttnar jag. Nu håller jag på med en arbetsledarutbildning, sen får vi se vad det leder till.

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet med  
inriktningen ”Husbyggnad”
Programfördjupning ”Specialyrken”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/stallningsbyggare

”JU HÖGRE  HÖJDER  
DESTO BÄTTRE”



PLATTSÄTTARE
FILIP SANDGREN  |  20 ÅR  |  VÄSTERÅS

Är du noggrann och har skaparglädje? Som plattsättare är det 
rätt mönster med rätt material på rätt underlag som gäller.
________________________________________________________________

Filip började först på samhällsprogrammet men kände 
ganska snabbt att det inte var rätt. I stället satsade han på 
att bli plattsättare, utan att ha så bra koll på yrket. Det var 
en chansning som visade sig vara helt rätt! Filip har vunnit 
SM i plattsättning och tävlat på yrkes-VM i Ryssland. Enda 
nackdelen med att tävla inom sitt yrke anser Filip är att han 
inte hinner träna lika mycket bandy som innan. 

HUR SER EN DAG PÅ JOBBET UT?
Eftersomjagjobbarpåenlitenfirmadärvibaraärtvåfårjaggöraallt
utom el och vatten. Jag får ta mycket ansvar. Det är fördelen med att 
varapåenlitenarbetsplats.Endagkanbörjamedattjagflytspacklarett
badrumsgolv med fall och sen lägger jag tätskikt. När det är färdigt är 
det dags för det roligaste – att sätta plattor! Sen återstår bara att foga och 
silikona.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
Jag tycker egentligen att det mesta med mitt jobb är roligt, men det bästa är 
att få sätta plattor och se hur det växer fram på väggarna. 

VILKA EGENSKAPER ÄR BRA ATT HA SOM PLATT
SÄTTARE?
Man måste vara noggrann och ha en känsla för vad som är snyggt. Sedan är 
det en fördel om man kan få fram ett bra resultat under hyfsad kort tid också.

SVENSK MÄSTARE
I PLATTSÄTTERI 2018

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
med inriktningen ”Husbyggnad”
Programfördjupning ”Specialyrken”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/plattsattare



UNDERTAKSMONTÖR
AMELIE WIKMAN  |  19 ÅR  |  TRÅNGSUND

I jobbet som undertaksmontör är du med och skapar 
 behagliga ljudbilder och tilltalande rumsarkitektur. Yrket 
är både fritt och omväxlande.
______________________________________________________________

Amelie tränar cirka fyra gånger i veckan. När hon tränar 
är det poledance som gäller. Träningen gör henne stark 
och vig. Något som inte är så dumt i jobbet som undertak
montör.

HUR KOM DET SIG ATT DU BLEV UNDERTAKSMONTÖR?
Iåttanfickjagredapåattdetintevarnågonträslöjdpågymnasiet.
Det tyckte jag var synd. Jag gillar att skapa med händerna, därför blev 
valet av Bygg- och anläggningsprogrammet naturligt för mig. Under-
taksmontör är ett brett yrke där du får göra många saker, så utöver det 
vanligaundertaketfinnsdetkyltak,värmetak,renadekorationstak,så
du tröttnar inte.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA UNDERTAKSMONTÖR?
Arbetsdagarna går väldigt snabbt eftersom jag hela tiden har någon-
ting att göra. Man blir pigg av att röra på sig. För mig skulle det vara 
tråkigt att sitta på ett kontor. Mina arbetskamrater är toppen. Jag gillar 
verkligen mitt arbetslag. Först var min plan att jag skulle bli yrkeslä-
rare efter några år som undertakmontör, men nu känner jag att jag vill 
jobba med det här till pensionen. Så om jag fortsätter hålla kroppen i 
form och träna så är det nog inga problem.

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
med inriktningen ”Husbyggnad”
Programfördjupning ”Specialyrken”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/undertaksmontor



STENMONTÖR 
BENGTÅKE GUSTAFSSON  |  57 ÅR  |  FLEN

En stenmontör lägger golv, sätter trappor och monterar fasader av natursten såsom marmor, 
granit, skiffer, sandsten och kalksten. I detta yrke får du ofta visa din hantverksskicklighet 
 genom att sätta komplicerade stenmaterial i hallar, trapphus och öppna ytor. Resultatet av arbetet  
ska vara funktionellt, dekorativt och bestå i många år.  
______________________________________________________________________________________________________

Bengt-Åke har arbetet med sten på samma företag i snart 32 år, något han fortfarande trivs 
 väldigt bra med. Det är ett ganska fysiskt jobb så på vintern ligger fokus på att träna för att hålla 
kroppen i form för att orka med jobbet. Men under sommarhalvåret är det golfen som gäller!

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet med  
inriktningen ”Husbyggnad”
Programfördjupning ”Specialyrken”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/stenmontor

EN DAG PÅ JOBBET 
Vi jobbar med sten i alla dess former, mestadels utomhus. Vi lägger gatsten på 
 gator och torg, renoverar fasader och bygger murar. Det är ett väldigt variations-
rikt jobb och inget projekt är det andra likt. Jag jobbar mycket med K-märkta 
projekt.Viriver,renoverarochåteruppbyggerdärdetoftastintefinnsnågra
ritningar. Helst ska det inte synas att vi har varit där – då har vi gjort ett bra jobb. 
Vårfirmaharfunnitssedan1923ochärspecialiseradepådentypenavjobb.
Detärroligteftersommanfårmöjlighetattvarapåmångafinaplatser.Jaghar
exempel vis jobbat på Stockholms slott och i riksdagen och i många gamla kyrkor. 
Det äldsta projektet som jag har jobbat med var på Gripsholms slott och det var 
saker som var byggda på medeltiden.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
Kreativiteten och variationen är det som tilltalar mig mest. Det är inget projekt som 
är det andra likt och det är väldigt fritt. Man är med och skapar något – det är den 
största stimulansen. Många är imponerade av det vi gör, att vi jobbar med sten som 
är ganska ovanligt som byggnadsmaterial idag. Man ska inte vara rädd för att arbeta, 
eftersom det kan vara ganska tungt. Det är också bra om man kan ta egna initiativ.



TAK - & TÄTSKIKTSMONTÖR
HAMPUS SNÄLL  |  24 ÅR  |  NYNÄSHAMN

Ett tak behöver en bärande konstruktion med takstolar och 
skyddande skikt. Som tak och tätskiktsmontör är det ditt jobb 
att se till att taket håller tätt.

________________________________________________________

Friheten att kunna ta båten och åka ut med kompisar och fiska 
och bada är anledningen till att Hampus bor i skärgården. 
Samma frihetskänsla får han på jobbet – som ofta bjuder på en 
grym utsikt.

HUR KOM DET SIG ATT DU BLEV TAK OCH TÄTSKIKTS
MONTÖR?
Jag började med att plugga till elektriker men hittade inget eljobb direkt efter 
gymnasiet. Jag hoppade lite mellan jobb, bland annat som snickare, och efter 
etttagtestadejagpåtakläggningochfickgåsomlärlingförattblitak-och
tätskiktsmontör. Det gick ganska snabbt att komma in i det – bland annat 
eftersom det var så bra kollegor.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
Friheten!Attfåvarautomhusochattoftafåjobbamedenfinutsikt.Manfår
se sånt som man inte får se om man är nere på marken. Är man på ett jobb 
mitt i stan så får man se staden från ovan, det är rätt kul. I början var det lite 
läskigt med höjder, men man vänjer sig.

VILKA EGENSKAPER ÄR BRA ATT HA I DITT YRKE?
Det är ett plus om man är stark och uthållig. Det kan bli långa dagar på taket 
och det kanske blåser så det är helt klart en fördel om man är positiv. Sen är 
det bra att vara ordningsam och bra på att planera också.

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
med inriktningen ”Husbyggnad”
Programfördjupning ”Specialyrken”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/takmontor



MASKINFÖRARE
LILLY LINDQVIST  |  22 ÅR  |  BÅLSTA

HUR KOM DU PÅ ATT BLI MASKINFÖRARE?
Det var min pappas fel. Han jobbar själv inom yrket. En dag köpte han en grävare och ”kastade” in mig i  maskinen. 
Och det blev kärlek vid första ögonkastet. Därför kändes det ganska naturligt att söka Bygg- och anläggnings-
programmet.

VILKA EGENSKAPER ÄR VIKTIGA ATT  
HA I YRKET? 
Den viktigaste egenskapen är att man är intresserad 
och att man har en vilja att lära sig. Sedan behöver 
man kunna kommunicera och komma överens med 
människor. Som maskinförare har du en anläggare 
som berättar var du ska gräva och som maskinförare  
berättar du för lastbilen var den ska stå eller till 
 exempel tippa. Lagarbete är maskinförarens vardag.

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktningen ”Anläggningsfordon”
Programfördjupning ”Maskinförare”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/maskinforare

Nya platser, nya uppdrag och skiftande arbetstider. Som maskinförare kan du 
se fram emot ett varierande jobb. Passar dig som gillar finlir och maskiner.
_____________________________________________________________________________________

För Lilly är det motorsport i alla dess former som gäller. Ett intresse hon har 
ärvt från båda sina föräldrar. I framtiden vill hon cruisa runt i en jänkare eller 
på någon glidarhoj. På jobbet glider hon helst runt i en grävmaskin.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB? 
Det är helt klart att köra grävare. Jag gillar känslan av att jag styr en stor maskin och får den att 
göra det jag vill. Jag gillar också att det verkligen blir resultat när jag arbetar med skopan. Det 
är också härligt att känna att man utvecklas och blir bättre och bättre för varje gång. Jag har 
till och med gått till jobbet på en ledig dag. Bara för att hänga och umgås med mina kollegor. Så 
mycket gillar jag mitt jobb. Jag får helt enkelt betalt för att ha roligt.



BELÄGGNINGSARBETARE
RONJA FERM  |  26 ÅR  |  KUNGÄLV

Transporter är en viktig del i dagens samhälle. För att de ska fungera krävs att det finns ett bra 
vägnät och här fyller beläggningsarbetarna en viktig funktion.
______________________________________________________________________________________________________

Hästar och hästkrafter. Det är två intressen som har följt Ronja genom livet.  Ridit har hon gjort 
sedan barnsben. Intresset för lastbilar kom in något senare. Men kärleken till båda är evig. 

HUR KOM DET SIG ATT DU BLEV BELÄGGNINGSARBETARE? 
Jag tycker om stora maskiner överlag, fast mest gillar jag lastbilar. Som beläggningsarbetare jobbar du med stora 
tunga fordon. Det är ett arbete som utmanar dig till att tänka lite extra. Dessutom är det så roligt att köra. För mig är 
det inte bara ett jobb, det är ett fritidsintresse. Att köra tunga fordon är frihet för mig.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB? 
Jag älskar mitt jobb som beläggningsarbetare. Jag kan inte tänka mig ett bättre yrke. Det bästa 
medmittjobbärnogfaktisktminakollegor.Deärfantastiska.Minfilosofiärattdetskavara
roligt att gå till jobbet och inte ett ont måste. Jag och mina kollegor jobbar i ett team. Allt vi gör, 
gör vi tillsammans.

VILKA EGENSKAPER ÄR BRA ATT HA SOM BELÄGGNINGS
ARBETARE? 
Du ska gilla att både vara en lagspelare och noggrann. Jag ser mig själv vara den 
som får köra först på den nya asfalten. Gör ett bra jobb, då kommer du framåt och 
skapar ett gott rykte för dig själv och ditt arbetslag. 

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet med  
inriktningen ”Mark och anläggning”
Programfördjupning ”Beläggning”

LÄS MER:
byggdinframtid.se 
/belaggningsarbetare



”DET ÄR VERKLIGEN 
HÄFTIGT ATT KÄNNA 
TRYCKET UNDER 
FÖTTERNA”

BERGARBETARE
ANGELIKA GRANQVIST  |  18 ÅR  |  HÄGERSTEN

Det sägs att tron kan förflytta berg! Tron i all ära, några som verkligen kan 
göra det är bergarbetarna. En bergarbetare borrar och spränger bort berg 
för att skapa rätt förutsättningar för det nya som ska växa fram såväl ovan 
som under jord. 

__________________________________________________________________

Laddad på jobbet och på fritiden, det kan man verkligen säga att Angelika är. 
Hon är snart en nybakad bergarbetare. På jobbet gillar hon att känna trycket 
efter en sprängning, på fritiden får hon sin adrenalinkick på handbollsplan.

HUR KOM DU PÅ ATT BLI BERGARBETARE? 
Jag tänkte först bli barnskötare, men när jag besökte Gymnasiemässan i 
Älvsjö var det en lärare från programmet som sålde in yrket till mig. Berg-
sprängning verkade kul och intressant, så jag bestämde mig för att söka det 
istället. Nu går jag sista året på Bygg- och anläggningsprogrammet. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA 
BERGARBETARE? 
Man får röra på sig, jobba med tunga maskiner och 
spränga saker! Under min lärlingstid har jag fått borra, 
ladda och trycka av salvor. Det är verkligen häftigt att 
känna trycket under fötterna. Det är ett varierande 
jobb. Nya arbets platser, nya människor och nya upp-
gifter gör att det inte är någon risk att jag tröttnar. 

VILKA EGENSKAPER ÄR VIKTIGA ATT 
HA SOM BERGARBETARE? 
Det är verkligen bra om man tänker till innan 
man gör saker. Men mycket handlar om att ha god 
 planering och förbereda sig väl inför vad man ska 
göra. Sedan är det bra om du gillar att vara ute.

 

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet med  
inriktningen ”Mark och anläggning” 
Programfördjupning ”Berghantering”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/bergarbetare



Det är liten risk att du tröttnar på jobbet som Väg- och 
anläggnings arbetare. Inget annat jobb i byggbranschen 
erbjuder så många olika arbetsuppgifter.
_____________________________________________________________

Anders är skogsarbetaren som var för social för att jobba 
ensam ute i skogen och därför blev blev han väg och 
 anläggningsarbetare i stället.  När han inte kör gräv
maskin eller gör annat markarbete på jobbet hänger han 
med familjen eller kör enduro. Han älskar adrenalin
kickarna man får av att köra fort bland träd och över 
stock och sten. Det är en ganska tung sport och hela 
kroppen får jobba. Så det är ett bra sätt att hålla sig i form. 

HUR KOMMER DET SIG ATT DU BLEV VÄG OCH 
 ANLÄGGNINGSARBETARE? 
Jag gick en gymnasieutbildning inom skogsbruk och började jobba 
som skogsarbetare. Men jag är social och ville jobba ihop med andra 

VÄG- & ANLÄGGNINGSARBETARE
ANDERS MÅFORS  |  45 ÅR  |  ENKÖPING

människor och inte sitta själv ute i skogen. Så 
jag hamnade inom järnvägen och gick en gräv-
maskinsutbildning. Sen gick jag som lärling 
inom maskin och markarbete parallellt. Jag både 
tränar och tävlar i enduro på fritiden och har lik-
som många andra som jobbar på marksidan eller 
med grävmaskiner ett genuint motorintresse. 

VAD GILLAR DU MEST MED DITT JOBB? 
Hela processen, från det att vi börjar gräva till 
dess att vi har återställt och det är snyggt och 
prydligt. Just nu byter vi ut avloppssystemet i 
centrala Enköping och har arkeologer som gör 
utgrävningar tillsammans med oss. Vi gräver 
fem till sex centimeter i taget och om arkeologerna 
hittar något ska det mätas och fotas och tas om 
hand. De har hittat saker ända från 1100-talet, det 
är riktigt intressant. När arkeologerna är färdiga 
kan vi fortsätta att gräva oss ner sakta tills vi 
kommer till den höjden som vi ska jobba på.

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet  
med inriktningen ”Mark och anläggning”
Programfördjupning ”Väg- och anläggningsarbetare”

LÄS MER:
byggdinframtid.se/vagochanlaggningsarbetare



BYGG- & ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

& PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN

1000 POÄNG

HUS
BYGGNAD
700 POÄNG

FÖRDJUPNING
500 POÄNG

Betongarbetare
Murare

Träarbetare
Golvläggare

Håltagare
Plattsättare
Stenmontör

Ställningsbyggare
Tak- och  

Tätskiktsmontör
Undertaksmontör

MARK &  
ANLÄGGNING

500 POÄNG

FÖRDJUPNING 
700 POÄNG

Väg- och 
anläggnings arbetare

Bergarbetare
Beläggnings-

arbetare

INRIKTNING

FÖRDJUPNING 
300 POÄNG

Maskinförare

ANLÄGGNINGS
FORDON
900 POÄNG

INDIVIDUELLT VAL
200 POÄNG

GYMNASIEARBETE 
100 POÄNG

LÄRLING 
KVALIFICERINGSTID 24-36 MÅNADER

YRKESBEVIS

BETONGARBETARE
Betong 1 – lågform och platta på   - 100 poäng

Betong 2 – väggar och pelare - 100 poäng

Betong 3 – bärlag - 100 poäng

Betong 4 – golv - 100 poäng

Övriga kurser - 100 poäng

HUSBYGGNAD
FÖRDJUPNING 500 POÄNG

TRÄARBETARE
Trä 1 - stommar - 100 poäng

Trä 2 - beklädnad - 100 poäng

Trä 3 - montage - 100 poäng

Övriga kurser - 200 poäng

 

MURARE
Mur och putsverk 1 – grundmurar  - 100 poäng

Mur och putsverk 2 – murverk  - 100 poäng

Mur och putsverk 3 - 100 poäng

Övriga kurser - 200 poäng

GOLVLÄGGARE
Golvläggning 1 - 100 poäng

Golvläggning 2 - våtrum - 100 poäng

Golvläggning 3 - trä och laminat - 200 poäng

Övriga kurser - 100 poäng

HÅLTAGARE | STÄLLNINGSBYGGARE 
PLATTSÄTTARE | UNDERTAKSMONTÖR 
STENMONTÖR | TAK & TÄTSKIKTSMONTÖR

Specialyrken 1 - 100 poäng

Specialyrken 2 - 200 poäng

Specialyrken 3 - 200 poäng

ANLÄGGNINGSFORDON
FÖRDJUPNING 300 POÄNG

ANLÄGGNINGSFORDONFÖRARE
Anläggning – ledningsbyggnad - 200 poäng

Anläggning – vägbyggnad - 100 poäng

MARK & ANLÄGGNING
FÖRDJUPNING 700 POÄNG

VÄG OCH ANLÄGGNINGSARBETARE
Anläggning - gröna ytor - 200 poäng

Anläggning - ledningsbyggnad - 200 poäng

Anläggning - stensättning - 100 poäng

Anläggning - vägbyggnad - 100 poäng

Övriga kurser - 100 poäng

BELÄGGNINGSARBETARE
Beläggning - 200 poäng

Beläggningsarbeten - 100 poäng

Beläggningsmaskiner - 100 poäng

Övriga kurser - 300 poäng

BERGARBETARE
Bergarbeten - 200 poäng

Bergborrning - 200 poäng

Bergmaskiner - 100 poäng

Bergsprängning - 200 poäng



EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 
En del av de yrken som finns under BYN finns inte som gymnasiekurser och 
orsakerna kan variera. I vissa fall finns det inte kurser för yrket hos Skolverket 
eller så krävs det helt enkelt att du ska vara äldre för att kunna ta det ansvar 
som behövs. Något yrke är till och med förbjudet för dig som minderårig och 
finns därför i sin skolförlagda form som en yrkeshögskoleutbildning.

ATT GÖRA KARRIÄR SOM YRKESARBETARE
Det kan ju betyda många saker att göra karriär inom byggbranschen – exempel-
vis att du efter ditt yrkesbevis avancerar i företaget du jobbar på. Bara några års 
erfarenhet kan ge dig möjligheten att bli lagbas, handledare eller platschef. En fördel 
med att läsa en yrkesorienterad utbildning är att du nästan alltid har ett arbete att 
gå till direkt efter skolan. Skulle du efter din grund- och färdigutbildning känna att 
du ändå vill läsa vidare mot ett arbete som ingenjör eller inom samhällsplanering 
så går det. Mer information om denna typ av yrken och utbildningar hittar du på 
byggdinframtid.se/yrken

ATT UTBILDA SIG UTANFÖR SKOLSYSTEMET / FÖRETAGS
FÖRLAGD LÄRLINGSUTBILDNING
Det går att söka sig till alla yrken som ligger under BYN som lärling. Det som 
krävs av dig är att du får en anställning i ett avtalsbärande företag och att du 
under din anställning på företaget får läsa BYNs distansutbildning. Tiden som 
lärling fram till yrkesbeviset kan variera mellan 24-36 månader beroende på 
vilket yrke du väljer.

Som vuxen har du möjlighet att utbilda dig hos en s.k. godkänd utbildningsgivare.

En godkänd utbildningsgivare kan vara ett komvux, en fristående skola eller ett 
utbildningsföretag som har ansökt om och blivit godkänd av BYN att bedriva 
grundutbildning för ett eller flera yrken hos BYN.

 ANLÄGGNINGSDYKARE
BYGG & ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

FÖRETAGSLÄRLING

YH UTLÄNDSK DYKUTBILDNING FÖRETAGSFÖRLAGD UTBILDNING

BYGGNADSINGENJÖR

YH

BYGG & ANLÄGGNINGSPROGRAMMET + HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

HÖGSKOLA & UNIVERSITET

VUX GODKÄND UTBILDNINGSGIVARE FÖRETAGSFÖRLAGD UTBILDNING

FÖRETAGSLÄRLING

BYGG & ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

KRANFÖRARE



UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet, därefter 
studera vidare på YH, högskola eller universitet.

LÄS MER:
byggdinframtid.se/byggnadsingenjor

BYGGNADSINGENJÖR
ELIN ASSARSSON  |  38 ÅR  |  VEJBYSTRAND

Byggnadsingenjör är en eftergymnasial utbildning som ger 
dig möjlighet att jobba med flera olika delar av byggprocessen, 
från utvecklingsstadiet av byggprojekt till slutförande och 
underhållsarbete. Det innebär att du kan jobba inom de flesta 
av byggbranschens olika områden som vägar, broar, vatten- 
och avloppsteknik, husbyggnadsteknik och installation.
________________________________________________________________

För Elin är det många bollar i luften som gäller. Både på jobbet 
och utanför. På fritiden hänger hon så ofta hon kan på en 
beachvolleyplan. Skiner solen spelar hon ute, annars hittar 
du henne på en inomhusplan i Södertälje. Där är det sköna 
människor, riktigt roligt samtidigt som det ger sjukt bra träning 
och starka ben. Perfekt att ha i jobbet som arbetsledare på 
byggen för kulturminnesmärkta hus – för det blir mycket 
spring i trappor under dagarna. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB 
SOM BYGG INGENJÖR/ ARBETS
LEDARE? 
Det är att få hålla på med det jag älskar. Hus 
med historia. Jag jobbar nämligen med kultur-
minnesmärkta hus. Just nu jobbar jag och mina 
kollegor med att utöka ett hotell med anor från år 
1755. Det är spännande med gamla hus, man vet 
aldrig vad man hittar. Så det kan vara klurigt. Men 
jag gillar att lösa problem, det är en bra egenskap 
om man vill bli byggingenjör. Det känns menings-
fullt att bevara gamla hus. De är en del av vår 
historia. Och det är roligt och spännande att få 
använda äldre metoder och material. 

VAD GÖR DU SOM ARBETSLEDARE? 
Man kan säga att jag är spindeln i nätet. Jag är 
mycket på plats på bygget och är länken mellan 
projektet och underleverantörer samt beställare.  
Jag jobbar inte själv utan vi är två arbetsledare. 
Jag tar hand om insidan och min kollega utsidan. 
Mankansammanfattadetmedatt jag sertillatt
de bygger på rätt sätt, till rätt pris och i rätt tid.



ANLÄGGNINGSDYKARE
THED HERRLIN  |  26 ÅR  |  OSLO

Som anläggningsdykare är det meningen att du ska ta 
dig  vatten över huvudet på jobbet. Du utför jobb ner till 50 
meters djup, men oftast intervallet 010 meter. Det är ett 
krävande och omväxlande yrke med stora krav på fysik och 
yrkesskicklighet.
_________________________________________________________________

Thed bytte till anläggningsdykning och har inte ångrat det 
en sekund. När han inte jobbar åker han en del skateboard, 
ett intresse han haft sen han var sex år. Då tyckte han det 
var det coolaste man kunde hålla på med. Idag handlar det 
mest om gemenskapen och att träffa kompisar.

HUR ÄR EN DAG PÅ JOBBET? 
Just nu jobbar jag i Gävle med att bygga en ny hamn. Vissa dagar svetsar 
vi, eller gjuter under vattnet, andra dagar knyter vi ihop armeringskorgar 
undervattnetellerinspekterardetvihargjutitförattsesådetintefinns
några läckor. Alla moment är avancerade eftersom man inte ser så mycket, 
det är ganska grumligt vatten och du arbetar med tunga metalldelar. Det 
är alltid tre dykare i ett lag och vi brukar dyka två till tre timmar per person 
på en dag. Sen är du på land resten av tiden och hissar ner svetstråd eller 
verktyg och assisterar dykaren från land – så det är ett riktigt lagarbete.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
Det är en blandning, men främst kollegorna. Vi bor oftast tillsammans på 
orten där vi arbetar. Det är en härlig gemenskap. Sen är det självklart kul 
att svetsa under vattnet och vara med och bygga något och följa framstegen 
dag för dag. Det är bra om du har ett öppet sinne och är lätt att ha att göra 
med eftersom du jobbar så nära dina kollegor. Sen handlar det mycket 
om problemlösning i vattnet. De kan vara ganska komplexa saker som du 
måste lösa. Men det är också det som är roligt – att det är varierande.

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet, därefter 
studera vidare på YH, utländsk dykutbild-
ning eller vara företagslärling.

LÄS MER:
byggdinframtid.se/anlaggningsdykare



VARFÖR VILLE DU BLI KRANFÖRARE? 
Jag har alltid tyckt att det verkar vara roligt att vara kranförare, så nu går jag min lärlingsutbildning hos ett kranföretag i Kiruna.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA KRAN FÖRARE? 
Det är stor variation. Ingen dag är den andra lik. Det är nya platser och nya utmaningar hela tiden. Man får använda huvudet 
väldigt mycket som kranförare. Det handlar om att göra riskbedömningar och planera lyftet. Många gånger kan det vara väldigt 
trångt. Man måste ställa kranen nära får att få ut maximalt med kapacitet. Så det är mycket runt själva lyftet. Lyftet i sig är 
det enkla. Det svåra är att veta hur man ska stå. Råder det några minsta tveksamheter kring säkerhet och riskbedömningar så 
avblåser man alltid lyftet. Som kranförare får du inte chansa, säkerheten går först. 

Jobbet som kranförare är aldrig tråkigt. Jag utvecklas hela tiden och lär mig någonting nytt varje dag. Det är kul att känna sig 
behövd – kunden är beroende av dig.

VILKA EGENSKAPER ÄR VIKTIGT ATT HA SOM KRANFÖRARE?  
Du måste ha mycket ansvarskänsla och kunna ta egna beslut. Du ska kunna se hela situationen och ta med många aspekter i 
dina bedömningar.

”JAG UTVECKLAS  HELA TIDEN  & LÄR MIG
NÅGONTING  NYTT  VARJE  DAG”

KRANFÖRARE
MIKAELA VIDEKULL  |  26 ÅR  |  KIRUNA

Har du bra koordination- och koncentrations förmåga? 
I sådana fall har du goda möjligheter att bli en skicklig 
kranförare. Ett populärt yrke där mycket ansvar ingår.
___________________________________________________________

När Mikaela inte kör stora kranar är hon hemma och 
tar hand om sin och sambons hundvalp.  En liten grå
hund som snart är tillräckligt stor att få följa med på 
längre turer och på älgjakten. 

UTBILDNINGSVÄG: 
Bygg- och anläggningsprogrammet, därefter 
studera vidare hos godkänd utbildnings-
givare, VUX eller som företagslärling.

LÄS MER:
byggdinframtid.se/kranforare



BYGGBRANSCHENS  
YRKESNÄMND; BYN,  
EN ORGANISATION SOM ÄGS AV FYRA AVTALSPARTER. 

Byggbranschens Yrkesnämnds (BYN) uppdrag är att arbeta med kompetens
försörjning och yrkesutbildningsfrågor inom kollektivavtalsområdets 16 yrken. 
BYN är uppdelat i ett centralt kansli och 23 regioner.

Det är till de lokala BYN-regionerna som du ska vända dig om du har frågor 
kring utbildning i just din region. Det är också regionen som under din skolgång 
har ansvaret för att från branschens sida delta i de lokala programråden och 
informera eleverna samt när skolan slutar och utbildningen övergår i en anställ-
ning och färdigutbildningstiden tar vid och utfärdar lärlingsboken, e-bok, och så 
småningom även utfärda ditt yrkesbevis. Kontaktinformation till regionerna får 
du på BYNs hemsida.

BYNs kansli arbetar mer med de centrala frågorna som informationsinsatser, 
utveckling av valideringsmodeller, kontakt med verk och departement o.s.v.  
Oss hittar du på www.byn.se

GRUNDUTBILDNING 
FÖRETAGSLÄRLING

   PRAKTISK UTBILDNING
FÄRDIGUTBILDNING I FÖRETAGET

  LÄRLINGSTID I FÖRETAGET

  GRUNDUTBILDNING
GYMNASIEUTBILDNING

VUXENUTBILDNING

YRKESHÖGSKOLA/ 
HÖGSKOLA UNIVERSITET

BYGGNADSINGENJÖR
HÖGSKOLEINGENJÖR

CIVILINGENJÖR
HR – HUMAN RESOURCES

SAMHÄLLSPLANERING
EKONOMI

BYGGSTYRNING
ARKITEKT

KONSTRUKTÖR

LAGBAS
SKYDDSOMBUD
HANDLEDARE

PLATSCHEF

YRKESBEVIS

UTBILDNINGSVÄGAR
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