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BYN och MYN i nationell samverkan

 Arbetet i Skolverkets Nationella programråd – samordning mellan nämnderna

 Gemensam analys kring fördelning av elever på olika inriktningar inom

bygg- och anläggningsprogrammet 

 Gemensam kartläggning av utbildningsanordnare som bedriver 
lärlingsutbildningar 

 Gemensamma yrkeslärar- och skolledarkonferenser 

 Stärka rekryteringen till gymnasieskolan, vuxenutbildning och företagslärling 
genom gemensamma informations- och marknadsföringsinsatser

 Samverkan vid skol- och yrkestävlingar
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Information från BYN
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BYN 4.0 har byggts för att möta kraven i 
avtalet och anvisningarna
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Avtalet och 
anvisningarna styr
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Grundutbildningen MÅSTE vara 
godkänd innan kvalificeringstiden 
inleds.
Det är BYN regionen som godkänner 
grundutbildningen!

Mars 2022 5

Nya avtalet – fokus på 
GRUNDUTBILDNINGEN
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Yrkesutbildningsavtal 2020



Vägar till branschens yrken

Gymnasieutbildning Vuxenutbildning Företagslärling Validering

Ställningsbyggare Undertaksmontör Tak- & 
tätskiktsmontör Träarbetare Håltagare

Bergarbetare BetongarbetareBeläggningsarbetareMurare Väg- & 
anläggningsarbetare

Plattsättare GolvläggareStenmontör Maskinförare
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VBakgrund

 Yrkesutbildningsavtalet 2020 syftar till att till-
försäkra lärlingarna en bred grundläggande 
kompetens med hög kvalitet som vidmakthåller 
yrkets status och möjliggör för de enskilda yrkes-
arbetarna att efter hand vidareutvecklas i sina 
yrkesroller i branschen. 

 Yrkesutbildningsavtalet syftar också till att 
säkerställa branschens kompetens och 
kompetensförsörjning.

 Konkurrenskraftiga och tydliga anställningsvillkor 
skapar förutsättningar för en god rekryteringsbas.
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Yrkesutbildningsavtal 2006 – varför ändra?

 Otydlig fördelning mellan utbildning och anställning

 Den företagsförlagda lärlingsutbildningen (trad lärling) måste kvalitetssäkras

 Det yrkesteoretiska provet YTP, fungerade inte som avsett

 Partsorganisationernas förmåga att leva upp till avtalets intentioner minskar

 Anställningsformerna var krångliga

 Svåröverskådlig flora av lönetabeller

 Tidrapporteringen (”e-boken”) fungerar inte som avsett

 Det var alltför korta lärlingstider i S-yrken

 Möjligheterna att företagsanpassa tiden efter grundutbildningen var otydliga



Sammanfattning

 Yrkesutbildningsavtal 2020 ersätter avtal 2006

 Grundutbildning + Kvalificeringstid > Yrkesbevis

 Grundutbildningen kan genomföras på olika sätt med krav på kvalitetssäkring av lärandet som 

gemensam nämnare. 

 Kvalificeringstiden räknas i månader; 24/30/36 beroende av yrke. Ingen ebok eller registrering 

av timmar.

 Anställningen som lärling är en tillsvidareanställning som kan inledas med en 

provanställning 
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VHuvudsakliga förändringar
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 Förbättrad kvalitetssäkring
 Tydliggörande av kraven gentemot 

skolvärlden
 Förbättring av rutiner för företagslärling 

(tidigare kallat trad. lärling)
 Grundutbildningen (teori + praktik) 

koncentreras till max 12 mån
 Förenklad hantering

 Godkänd grundutbildning > 
kvalificeringstid

 Inga tillgodoräknanden av timmar, 
marginell BYN-inblandning under kval.tid.

 Kvalificeringstid 24/30/36 månader
 Provanställning > Tillsvidareanställning
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Vägen till yrkesbeviset

Grundutbildning

Skolförlagt eller i företag

Skolverkets kurser eller

BYNs kvalifikationskrav

Både yrkesteori och praktiska 

moment

Kvalificeringstid

Alltid i företag

Kräver komplett 
grundutbildning i aktuellt 
yrke

24, 30  eller 36 månader
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+ > Yrkesbevis



Yrken med yrkesbevis 

Yrken Kvalificeringstid

maskinförare och kranförare 24 månader 

håltagare, plattsättare, stenmontör, ställningsbyggare, tak- och 
tätskiktsmontör samt undertaksmontör

30 månader

beläggningsarbetare, bergarbetare, betongarbetare, golvläggare, 
murare, träarbetare samt väg- och anläggningsarbetare

36 månader
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Yrkesdykare har ett eget yrkesutbildningsavtal.



BYNs anvisningar kompletterar avtalet
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På BYNs webb finns de ytterligare 
anvisningar som kompletterar 
yrkesutbildningsavtalet.
https://www.byggbranschensyrkesnamnd.se/om-
byn/yrkesutbildningsavtal/yua-2020-avtal-och-
anvisningar/

https://www.byggbranschensyrkesnamnd.se/om-byn/yrkesutbildningsavtal/yua-2020-avtal-och-anvisningar/


VGrundutbildning i skolan
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 Gymnasieskolans BA-program

 Gymnasial yrkesutbildning för vuxna

(Yrkesvux)

 Arbetsförmedlingens 

Arbetsmarknadsutbildning



Grundutbildning i skola
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Skolverket:
Gymnasieskolans 
Bygg- och 
anläggningsprogram

3 år

Paket med yrkes-
kurser för varje yrke

Yrkesexamen

Gymnasie-
gemensamma 
kurser

Yrkeskurser
Skola + min 15 v 
APL Yrkeskurser

Gymnasial 
lärling 
50 % i företag

Skolverket:
Vuxenutbildning  
Enbart yrkeskurser

Ca 1 år

Paket med yrkeskurser för 
varje yrke

Yrkeskurser
Skola + min 15 
% APL Yrkeskurser

Lärlingsutb f 
vuxna 
70 % i företag

Arbetsförmedlingen:
Arbetsmarknadsutbildning
Enbart yrkeskurser

Ca 1 år

Yrkesanpassad utbildning

Yrkeskurser
(Skolverket eller 
BYN)



Avtalet § 3

Grundläggande yrkesutbildning 

i skolan

Gymnasieskolans BA-program

Vuxenutbildning

Komvux/yrkesvux

Arbetsmarknadsutbildning

Yrkesutbildningsavtal 2020

§ 3 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING – GYMNASIESKOLA ELLER 
YRKESUTBILDNING FÖR VUXNA

a Den grundläggande yrkesutbildningen inom bygg- och anläggningsyrkena kan 
genomföras på flera olika sätt: Utbildning inom gymnasieskolans Bygg- och 
anläggningsprogram, gymnasial yrkesutbildning för vuxna eller motsvarande, som 
arbetsmarknadsutbildning eller som lärling i företag. Utbildningen genomförs i enlighet 
med gymnasieskolans styrdokument i form av ämnes- och kursplaner eller de 
kvalifikationskrav som har utfärdats av BYN.

b Med godkänd grundutbildning avses:
- Yrkesexamen från gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram och godkänt betyg 
i de yrkeskurser som krävs för det valda yrket och som anges i BYNs anvisningar.
- Vuxenutbildning med godkända betyg i de kurser/läranderesultat som krävs för det 
valda yrket och som anges i BYNs anvisningar.
- Arbetsmarknadsutbildningar med godkända betyg i de kurser/läranderesultat som krävs 
för det valda yrket och som anges av BYNs anvisningar.
- Fullgjord grundutbildning som företagslärling enligt §4.
- Annan motsvarande utbildning som godkänns av BYN.

c I de fall där en lärling saknar fullständig godkänd grundutbildning i aktuellt yrke ska en 
anpassad period som företagslärling genomföras i syfte att komplettera den 
yrkeskompetens som saknas innan kvalificeringstiden inleds.
Yrkesarbetare som vill bredda sin kompetens till ytterligare yrke eller växla yrke kan 
genomföra en anpassad grundutbildning enligt BYNs anvisningar.
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Bygg och anläggningsprogrammet - struktur

Gymnasiegemensamma 
ämnen

Programgemen-
samma ämnen

Inriktningar Program-
fördjupning

Individuellt val Gymnasie-
arbete

600 p 400 p 400-900 p 300 – 800 p 200 p 100 p

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
(Eller Svenska som 
andraspråk 1 100)

Bygg och 
anläggning 1 200

Bygg och 
anläggning 2 200

Husbyggnad 700 p

Mark och anläggning 500 p

Anläggningsfordon 900 p

(Måleri 400 p)

(Plåtslageri 400 p)

Omfattningen 
beror av 
inriktningen.

Ett stort antal 
kurser med 
tydligare 
yrkesinriktning

Här kan eleven 
välja t.ex. 
högskoleförbe-
redande kurser
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Grundutbildning BA-programmet

Yrkesexamen + yrkeskurser vald yrkesutgång
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Kurser per yrke

Exempel: Betongarbetare, totalt 1100 p

• Husbyggnadsprocessen 200 p
• Husbyggnad 1 100 p
• Husbyggnad 2 200 p
• Husbyggnad 3 - ombyggnad 200 p
• Betong 1 - lågform och platta på mark 100 p
• Betong 2 - väggar och pelare 100 p
• Betong 3 - bärlag 100 p
• Betong 4 - golv 100 p

Yrkesexamen

• Godkänt i minst 2250 av 2500 p (90%)
• Dessutom godkänt i följande kurser:

• Svenska 1 
• Engelska 5 
• Matematik 1 a 

• Godkänt i de programgemensamma kurserna 
400 p (Kurserna Bygg och anläggning 1 och 2) 

• Godkänt gymnasiearbete



Om yrkesexamen
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• Godkänt i minst 2250 av 2500 p (90%)
Inga detaljerade krav på yrkeskurser
Innehåller även övriga gymnasiegemensamma kurser

• Godkänt i följande kurser:
I princip kurser ur åk 1

• Svenska 1 
• Engelska 5 
• Matematik 1 a 

• Godkänt i de programgemensamma 
kurserna 400 p (Kurserna Bygg och 
anläggning 1 och 2)
Dessa kurser är de mest grundläggande 
yrkeskurserna i åk 1. Innehåller ”prova på yrke”. 

• Godkänt gymnasiearbete
Inga krav på hur detta arbete ska genomföras – stor 
variation på skolorna

Parterna har, med utgångspunkt från de rymliga kraven gällande yrkesexamen, valt att 
rekommendera företagen att i första hand anställa elever med yrkesexamen. 
Yrkesbevis kommer att utfärdas även om något saknas i yrkesexamen (men inte om någon 
yrkeskurs för aktuellt yrke saknas).
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 Yrkesexamen
 Yrkeskurser

 Yrkesexamen
 Yrkeskurser

 Yrkesexamen
 Yrkeskurser
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Husbyggnad – kurser per yrkesutgång
Betong Murare Trä Golv S-yrken

Inriktning, 700 p Husbyggnadsprocessen, 200 p

Husbyggnad 1, 100 p

Husbyggnad 2, 200 p

Husbyggnad 3 – ombyggnad, 200 p

Programfördjupning, 
500 p

Betong 1 - lågform och 
platta p m, 100 p

Mur- och putsverk 1 –
grundmurar, 100 p

Trä 1 – stommar, 
100 p

Golvläggning 1, 
100 p

Specialyrken 1, 100 p

Betong 2 - väggar och 
pelare, 100 p

Mur- och putsverk 2 –
murverk, 100 p

Trä 2 – beklädnad, 100 p Golvläggning 2 –
våtrum, 100 p

Specialyrken 2, 200 p

Betong 3 – bärlag, 100 p Mur- och putsverk 3 –
puts, 100 p

Trä 3 – montage, 
100 p

Golvläggning 3 - trä och 
laminat, 200 p

Betong 4 – golv, 
100 p

Övriga kurser, 200 p Övriga kurser, 200 p Specialyrken 3, 200 p

Övriga kurser, 100 p Övriga kurser, 100 p

Håltagare
Plattsättare
Ställningsbyggare
Takmontör 
Undertaksmontör
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Mark och anläggning – kurser per yrkesutgång
Beläggning Bergarbetare Väg och anläggning

Gaturum och parker
Väg och anläggning
Väg och infrastruktur

Inriktning, 500 p Anläggningsprocessen, 200 p

Anläggning 1, 100 p

Anläggning 2, 200 p

Programfördjupning, 700 p Beläggning, 200 p Bergarbeten, 200 p Anläggning - gröna ytor, 200 p Anläggning – ledningsbyggnad, 200 
p

Beläggningsarbeten, 100 p Bergborrning, 200 p Anläggning – ledningsbyggnad, 200 p Anläggning – vägbyggnad, 200 p

Beläggningsmaskiner, 100 p

Övriga kurser, 300 p Bergmaskiner, 100 p Anläggning – stensättning, 100 p Grävmaskin, 200 p

Bergsprängning, 200 p Anläggning – vägbyggnad, 100 p Hjullastare, 200p

Övriga kurser, 100 p
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Anläggningsfordon – kurser per yrkesutgång
Anläggningsmaskinförare

Inriktning, 900 p Anläggningsförare – process, 100 p

Anläggningsförare 1, 200 p

Anläggningsförare 2,  200 p

Anläggningsförare 3, 200 p

Anläggningsförare 4, 200 p

Programfördjupning, 300 p Anläggning – ledningsbyggnad, 200 p

Anläggning – vägbyggnad, 100 p



Vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning

 Utbildningen genomförs hos en utbildningsgivare godkänd av BYN

 Två alternativa utbildningsvägar:

 Komvux/Yrkesvux/Lärlingsutbildning för vuxna – Kommuner 

 Arbetsmarknadsutbildningar – Arbetsförmedlingen 

 Kurspaket fastställda av Skolverket och BYN

 Samma yrkeskurser som gäller för de olika                                                                                   
yrkesutgångarna inom BA-programmet
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Komplettering som företagslärling (§ 3c)

 För den som saknar de kurser som krävs för aktuellt yrke kommer det att finnas anpassade kurspaket.

 Grundutbildningen slutförs som företagslärling innan kvalificeringstiden inleds. Enbart de delar som 

saknas behöver kompletteras.

 Några exempel:

 Elev från BA-programmet som har valt yrkesutgång Träarbetare men som saknar ”Trä 2 beklädnad” – komplettera 

med BYNs kurspaket motsvarande den aktuella kursen och lär in de aktuella praktiska momenten.

 Elev från BA-programmet som valt yrkesutgång Träarbetare men blir anställd som Murare – komplettera med 

BYNs kurspaket motsvarande Mur och putsverk 1, 2 och 3 och lär in de praktiska momenten.
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VGrundutbildning i företag

29

 Praktiskt lärande i företaget och på 

arbetsplatser

 Yrkesteoretisk utbildning på distans via 

webben



Kvalifikationskrav

Kvalifikationskrav för de olika yrkena (ersätter 
”målbeskrivningar”).

Kraven uttrycks i form av kunskaper, färdigheter och 
förmåga.

Kunskaper – i huvudsak teori

Färdigheter och förmåga – i huvudsak praktik

Ett nytt dataregister med möjlighet att rapportera från 
mobila enheter skapas. 
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Praktiska moment
(Arbetsplatsförlagt)

Teoretiska moment
(Yrkesteori)



Praktiska moment

 Utbildningsmomenten rapporteras av 

lärlingen…

 …och styrks av den kompetente 

handledaren 
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Yrkesteoretiska moment

 Den teoretiska utbildningen ges av någon utbildningsgivare knuten till BYN:

 Liber (alla yrken utom nedanstående)  Film >>>

 STIB (ställningsbyggnad) 

 ME-skolan (maskinförare)

 Mobilkranföreningen (mobilkran)

 Yrgo (yrkesdykare)

 Utbildningsmomenten rapporteras direkt till BYNs register.
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Kvalifikationskrav ersätter ”målbeskrivningar”

 Formuleras enligt det gemensamma 

Europeiska ramverket för kvalifikationer 

EQF (och det svenska SeQF)

 Förväntade resultat av lärandet 

 Delas in i kunskaper, färdigheter och förmåga 

(ansvar/självständighet)

 Mer detaljerade än tidigare 

målbeskrivningarna för yrkena

 Lättare att förstå för lärlingar och 

handledare
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Intyg maskinförare



Grundutbildning i företag: Övergång till kvalificeringstid

Mars 2022 36

provanställning
6 månader

provanställning 
upp till 12 månader

Övergång till tillsvidareanställningNär grundutbildningen är godkänd sker övergång till kvalificeringstid, oavsett 
anställningsform

Kvalificeringstid



VKvalificeringstid

 Efter godkänd grundutbildning från skola 

eller i företag

 Görs alltid som anställd lärling i företag

 24, 30 eller 36 månader beroende av yrke

 Yrkesbeviset utfärdas när tiden är uppnådd
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 En godkänd grundutbildning krävs

 Utvecklingsplan ska tas fram – malldokument finns

 Handledare – men lägre krav än under 
grundutbildning i företag

 Registrering i BYNs register – men ingen bokföring av 
tid

 Tiden räknas i månader: 24/30/36

 Provanställning 6 månader möjlig för nya lärlingar

 Tjänstgöringsintyg ska utfärdas efter 
kvalificeringstiden – malldokument finns

Kvalificeringstiden
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Avtalet § 6 a-c

Slutförd grundutbildning

Utvecklingsplan

Ingen ”utbildningsbok” 

men registrering inför Yrkesbevis

Yrkesutbildningsavtal 2020

§ 6 KVALIFICERINGSTID

a Kvalificeringstiden inleds när grundutbildningen är slutförd. 
En företagsspecifik utvecklingsplan ska i samband med kvalificeringstidens inledande 
upprättas. Av planen ska framgå att kvalificeringstiden genomförs inom det yrke som 
motsvarar lärlingens grundutbildning. Lärlingen ska erhålla en kopia av 
utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen ska följas upp av arbetstagaren och arbetsgivaren 
genom regelbundna uppföljningssamtal.
För att tillgodose både arbetstagarens och företagets behov av en bred kompetens ska 
arbetsgivaren så långt som möjligt tillse att lärlingen under kvalificeringstid erbjuds en 
bred utveckling med möjlighet att prova på olika arbetsmoment inom yrket. 

b Arbetsgivaren ska utse en person verksam i produktionen, med egen kompetens inom det 
aktuella yrket, till handledare.

c Lärlingen och handledaren ska registreras i BYNs register under kvalificeringstiden. 
Arbetsgivaren ska intyga att lärlingen är anställd i företaget samt att kvalificeringstiden 
görs inom ramen för det yrke som motsvarar grundutbildningen. 
Om anställning avbryts innan kvalificeringstiden fullgjorts eller vid byte av handledare 
ska arbetsgivaren uppdatera informationen i BYNs register. 
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VUtvecklingsplan

40

En utvecklingsplan beskriver hur lärlingen ska utvecklas 
under kvalificeringstiden. Planen ska kunna anpassas fullt 
ut efter företagets verksamhet. Bred utveckling inom yrket 
bör eftersträvas.

Ingen rapport till BYN.

Exempel på innehåll:

 Vilket slags produktionserfarenhet ska eftersträvas och när?

 Vilka ytterligare behörighetskurser behöver lärlingen komplettera 
med?

 Företagsinterna utbildningsinslag?

 Plan för planerings- och uppföljningssamtal.
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Avtalet § 6 e

Tjänstgöringsintyg

Yrkesutbildningsavtal 2020

§ 6 KVALIFICERINGSTID forts

d      När kvalificeringstiden har avslutats ska arbetsgivaren utfärda ett intyg som    
anger följande:
- Arbetsgivarens namn, organisationsnummer och adress samt ansvarig handledare.
- Anställningens längd 
- Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter som lärlingen har haft under kvalificeringstiden.
Intyget överlämnas till lärlingen.
Arbetsgivaren ska också när kvalificeringstiden har slutförts registrera i BYNs register att 
kvalificeringstiden är fullgjord i enlighet med den företagsspecifika utvecklingsplanen.
BYN-regionen utfärdar yrkesbevis enligt § 8 när den slutförda kvalificeringstiden har 
rapporterats till BYNs register.
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Avtalet § 7

Avtalsreglerad ledighet ingår

Frånvaro ska regleras

Yrkesutbildningsavtal 2020

§ 7 KVALIFICERINGSTID - ANSTÄLLNINGSVILLKOR

För anställningen gäller reglerna om anställningsskydd i respektive avtal med de 
avvikelser som anges i detta avtal.

a Anställningen under kvalificeringstiden är en tillsvidareanställning som kan inledas med 
sex månaders provanställning.
Provanställning kan endast tillämpas vid ett tillfälle hos samma arbetsgivare och med 
samma begränsningar gällande koncern som gäller enligt protokollsanteckning till § 5 a i 
avtal om anställningsskydd.  Vid beräkning av anställningstid enligt koncernregeln 
inräknas inte tid i praktikarbete, feriearbete och yrkesorienteringspraktik enligt Ö 3/2017.
Vid provanställning ska BYN-regionen informera berörda parters respektive 
lokalorganisation om anställningen. 

b Kvalificeringstidens längd är:
- 24 månader för maskinförare och kranförare,
- 30 månader för håltagare, plattsättare, stenmontör, ställningsbyggare, tak- och 
tätskiktsmontör och undertaksmontör, 
- 36 månader för beläggningsarbetare, bergarbetare, betongarbetare, golvläggare, murare, 
träarbetare och väg- och anläggningsarbetare. 

I tiden inkluderas semester, arbetstidsförkortning, helglönedagar och fridagar.

c Lönevillkor för lärlingar under kvalificeringstiden återfinns i de lönereglerande 
kollektivavtal som träffats mellan parterna. 

d Lärlingar tillhör en särskild turordningsenhet och turordnas under respektive yrkesgrupp 
om inte annat överenskommes mellan arbetsgivare och MB-grupp eller om sådan saknas, 
berörd Byggnads region eller lokal facklig organisation inom Seko. 
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Maskinyrken

24 månader

S-Yrken

30 månader

Övriga yrken

36 månader 



Lönetrappa kvalificeringstid

Lönetrappa alla yrken utom maskinförare och kranförare
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0-12 månader 13-24 25-30 31-36

90 % 90 %

80 %

70 %
30 månader: håltagare, plattsättare, stenmontör, ställningsbyggare, tak- och tätskiktsmontör och undertaksmontör
36 månader: beläggningsarbetare, bergarbetare, betongarbetare, golvläggare, murare, träarbetare och väg- och anläggningsarbetare



Lönetrappa kvalificeringstid forts

Lönetrappa maskinförare och kranförare
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0-6 7-12 13-24 månader

90 %

80 %

70 %



Avtalet § 8 Yrkesutbildningsavtal 2020

§ 8 YRKESBEVIS 

Yrkesbevis utfärdas av BYN-regionen till den som genomgått och fullgjort en 
grundläggande yrkesutbildning och genomfört fastställd kvalificeringstid enligt detta 
avtal. Vid särskilda fall kan BYNs kansli eller dess arbetsutskott fatta beslut om 
utfärdande av yrkesbevis. Yrkesbeviset kan också utfärdas till en person som har 
genomgått validering gentemot de kvalifikationskrav som gäller för yrket och har 
relevant arbetserfarenhet motsvarande kvalificeringstiden.

Vid förande av mobil arbetsmaskin på en arbetsplats inom de avtalsområden som regleras 
av BYNs parter fordras yrkesbevis samt nödvändig körkortsbehörighet enligt gällande 
lag och författning. Särskilda regler gäller för elever/lärlingar under utbildning. 
Vilka maskiner som kräver yrkesbevis framgår av BYNs anvisningar.
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All info hittar du och dina elever på vår hemsida
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Vi vill slå ett slag får våra guider



V
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iAPL- inkluderande arbetsplatslärande

En vision om att ingen ung människa ska lämna branschen på grund av en snäv kultur eller ett utanförskap 



V

Inkludering handlar inte om att vara snäll

Att inkludera fler i byggbranschen handlar inte om att vara 

snäll. Det handlar om branschens överlevnad.

Har man tidigare undrat vad jämställdhet och mångfald ska 

vara bra för förstår man säkert problematiken nu. 

Att kompetensförsörjningen är hotad borde inte förvåna. Det 

är en naturlig konsekvens av en sluten kultur som under lång 

tid sett olikheter som något negativt. 

Pia Berg Projektledare



VÖvergripande syftet med iAPL
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 Att skapa arbetsplatser där alla elever känner sig 

välkomna och får en positiv erfarenhet genom sin 

praktik. Eleven utvecklar sitt lärande men provar 

även om byggbranschen är rätt val för framtiden.

 Är också att öka attraktiviteten för branschen samt 

att säkra kompetensförsörjningen. 

 Att skapa positiva förebilder genom att synliggöra 

företag som jobbar inkluderande. 



VFörhoppningen med iAPL
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 iAPLs riktlinjer skapar medvetenhet hos företagen och 

säkerställer att situationer som uppstår alltid hanteras 

korrekt och direkt.

 En hjälp för skolor att placera elever på arbetsplatser som 

stämmer med skolans värdegrund.

 Att skolor lättare ska kunna ställa krav på inkludering. 

 Att fler unga stannar i branschen.
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Kort om hur allt började…

 Initialt började iAPL som ett tankefrö i BYNs mångfald och jämställdhetsarbete.

 Sedan växte fröet till att även innefatta byggbranschens framtida kompetensförsörjning.

 Från dessa tankar växte sedan idén om ett inkluderande arbetsplatslärande för alla elever (iAPL). 

 En projektgrupp sattes samman i samverkan med Byggföretagen, Byggnads och Peabskolan.

 Genom enkäter, workshops och pilottest där elever, yrkeslärare och företag kom till tals 

synliggjordes olika fokusområden som arbetsgivaren behöver ha på plats för att vara inkluderande.

 I enkätundersökning deltog 67 yrkeslärare, 282 elever, 65 företag.



V

Här kör vi livets hårda skola! 

Inget dalt! 

Men bara om hon har skinn på 
näsan! Branschen är inget för tjejer tycker:

6 yrkeslärare av 67 stycken
31 elever av  282 stycken
11 företagsrepresentanter av 65 företag



VPiloten lyfte 2021
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Byggpartner i Dalarna AB Borlänge

Veidekke Entreprenad AB Solna

Puts och Platt Stockholm

Melander Bygg AB Norrköping

(SH Bygg Uppsala) 

Piloten pågick från 1 augusti 31 december 2021. 
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Några av förväntningarna

 Arbetsplatser som ansluter sig till iAPL ska av elever och yrkeslärare uppfattas som välkomnande.

 Situationer som inte är i linje med iAPL hanteras direkt och systematiskt inom företaget. 

 Medverkan i iAPL förväntas främjar en mjukare arbetsplatskultur som gagnar alla på 

arbetsplatsen. 

 Genom ett förankrat iAPL arbete förväntas det  bli lättare för alla på arbetsplatsen att säga ifrån 

eller säga till om någon/något bryter mot iAPLs kriterier.
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Exempel på iAPL kriterier

 Företaget medverkar aktivt i trepartssamtal med lärare och elev för att tydliggöra förväntade resultat av 

lärande.

 Företagets företrädare/handledare uppträder som iAPL-ambassadörer. Det innebär att kriterierna följs och 

att denne säger ifrån när det behövs. 

 iAPL- företag informerar arbetsplatsen där eleven placeras om vad det innebär att vara elev och vad det 

innebär att vara en iAPL- arbetsplats. 

 Handledarutbildning krävs. Utbildningar som är branschinriktade och godkända av skolverket 

rekommenderas men är inget krav. 



VHur säkerställs kriterierna? 
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 Vid ansökan eller nyansökan ska BYN-

regionen där företaget verkar ges möjlighet 

att komma med information angående 

eventuella kända brister hos företaget.

 BYN informerar på sin hemsida om skolors 

möjlighet att uppmärksamma BYN om företag 

missköter sitt iAPL-godkännande.

 Slumpmässiga besök kan förekomma.



V

Ett hammarslag är ett hammarslag som är ett hammarslag. 
Oberoende av vem som håller i hammaren.

Vi behöver ge fler chansen att upptäcka det fantastiska i att skapa 
med sina händer. Och det arbetet börjar med dig. Och mig. 

Att välkomna fler till branschen handlar inte om att vara snäll. Det 
är bara en trevlig bonus.

Det handlar om branschens framtid!
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Det vi gör idag skapar eko i framtiden

pia.berg@byn.se



Digitaliseringsprojektet



Samarbetsprojekt
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Bakgrund
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• Snabb utveckling i 
branschen

• Beskrivet som examensmål 
för BA-programmet

• Stort fortbildningsbehov hos 
yrkeslärare – svårt att 
”hänga med”



Syfte med projektet

 Ge inspiration!

 Visa på den utveckling som sker ute i
produktionen inom digitaliseringsområdet.

 Beskriva de digitala verktyg och arbetssätt
som eleverna möter ute på APL och vid 
anställning.

 Skapa ett lärarnätverk för kommande
utbildningsinsatser
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Syfte med projektet



Aktiviteter
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• 4 st digitala seminarier under 2021

• Uppstart av lärarnätverk

• Utveckling av digital plattform – modell 
för användning i undervisning under 
2022



Material
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Inspelningar från seminarierna kan ses här:
https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/genomforda-moten/

och här:
https://www.youtube.com/channel/UC4SzIotF4YWwzcEFESWgS0w

https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/genomforda-moten/
https://www.youtube.com/channel/UC4SzIotF4YWwzcEFESWgS0w


Nästa steg
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• Lärarnätverket får testa den 
nya plattformen - modellen

• Fortsatt arbete med 
lärarnätverket – vem, hur, 
vad?

• Release av plattformen –
modellen under 2022
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BYNs Branschanpassade handledarutbildning
Godkänd av Skolverket

i samverkan med Kungsmadskolan och Växjö kommun



VBYNs branschanpassade 
handledarutbildning

68

Utbildningens genomförande

 kan göras enskilt över nätet

 kan göras i grupp på företaget

 kan göras i samverkan mellan

företag och skola
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Genomföra handledarutbildningen på en skola

• Skolan bokar in en handledarträff halv eller heldag
• Skolan bokar samtidigt med BYNs kansli om 

genomgång av utbildningen

• Använd del av dagen för att presentera eleverna för 
deras blivande handledare

• Visa och beskriv skolans verksamhet
• Genomgång av handledarutbildningen

• Beroende på upplägg tar 1-6 timmar
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Utbildningens innehåll och genomförande

Innehåll
På plattformen ligger det totalt 11 moduler
Varav 3 st. utbildningsmoduler, 1 och 2 information  modul 3 handledning i praktiken
Finns också en möjlighet att validera tidigare erfarenheter som handledare

Genomförande
Utbildningen är beräknad att ta 6-8 timmar
Vi rekommenderar att den som handleder första gången gör den över 6 veckor
Inlämningsuppdraget 3 +1 korta texter om den aktuella situationen
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Erasmus +



2022-03-30 72

Byggbranschens Yrkesnämnd är ackrediterade
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Vad innebär detta?

 Vi har möjlighet att bilda konsortium för att skapa möjligheter till mobilitetsprojekt inom EU och 
inom ramen för Erasmus +.

 Vi söker nu skolor som vill ingå i vårt konsortium för ett mobilitetsprojekt för ansökningsperioden 
2023.

 Hur gör vi om vi vill vara med?

 Skicka in er intresse anmälan till michael@byn.se senast 31 maj.

 Uppstartsmöte i början av september 2022.

mailto:michael@byn.se
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Vad vill vi göra

 I första hand mobilitet för elever och lärar

 Praktik eller jobbskuggning inom EU

 Även andra aktiviteter kan ingå i mobiliteten.



”Vi vinner tillsammans”



Construction Skills Sweden är ett samarbete mellan:



Syfte
• Bidra till att höja kvaliteten för yrkesutbildningarna.
• Höja branschens och de enskilda yrkenas attraktion.
• Synliggöra yrkesstolthet. 
• Visa engagemang och intresse från branschen.
• Rekrytering av nya elever och medarbetare



Vi tvingades ta ett uppehåll…



Worlds Skills Sweden
WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, 
statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. 
WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan 
Svenskt Näringsliv, LO och staten genom 
Skolverket, Utbildningsdepartementet och 
Myndigheten för yrkeshögskolan. 
Utöver dessa parter medverkar även 
branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, 
skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna 
angelägna och viktiga satsning.





Yrkestävlingar -
Yrkes-SM 2022
Sveriges STÖRSTA
yrkes-
evenemang för 
unga
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Yrkes-SM – vad är det?
• Arrangeras vartannat är av 

WorldSkills Sweden
• Samverkan med aktuell 

region
• Syftet är att sprida kunskap 

och främja intresset för och 
om yrkesutbildning.

• Yrkes-SM 2018 deltog 400 
yrkesskickliga ungdomar i 59 
yrken



Yrkes-SM i Växjö – 10-12 maj 2022 
• Tävlingar i totalt ca 50 yrken
• Vi deltar inom klustret Bygg-, konstruktions- och anläggningsteknik
• Tävlingsyrken

– Maskinförare,  Träarbetare (lag tävling), Golvläggare, Murare, Plattsättare
• Samverkan med Målaryrket
• Uppvisning: Glas, Ställning, Mobilkran, Järnväg…
• Prova-på-aktiviteter för besökande ungdomar



VI BEHÖVER TÄVLANDE…
• Plattsättare
• Murare
• Golvläggare

Om du har någon elev som går i årskurs 3 eller som gick ut förra 
året som du tror skulle vilja vara med. Anmäl till michael@byn.se
SENAST 6 april!

mailto:michael@byn.se


Plats: Arenastaden, Växjö



Vad händer framöver?

• Yrkes-EM i Graz 2021 (inga tävlande från Sverige, endast funktionärer) 
• Yrkes-SM i Växjö 2022
• Yrkes-VM i Shanghai 2022 (inga tävlande från oss)
• Yrkes-EM S:t Petersburg Polen2023
• Yrkes-VM i Leon 2024



www.constructionskillssweden.se

http://www.constructionskillssweden.se/


Byggbranschens Säkerhetspark

2022-03-30
88

Hem - Byggbranschens Säkerhetspark (sakerhetspark.se)

https://sakerhetspark.se/


Byggbranschens Säkerhetspark – etablerad 2019
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Byggbranschens Säkerhetspark
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Se – höra – göra – reflektera
• Utbildning i säkerhetsparken har ett annat fokus än kunskaps- och faktainriktade utbildningar. 

• Relatera till sin egen, arbetsgruppen och andra aktörers förhållning till säkerhetskulturella 
frågeställningar och utmaningar.

• Genom att se, höra, göra och reflektera skapas förståelser för individens ansvar samt för 
hela byggprocessen. 

• Få en förståelse över vilka attityder och beteenden som behövs för att skapa en 
säkerhetskultur med färre arbetsskador och sjukdomar. 



Byggbranschens Säkerhetspark
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För säkrare praktik- och arbetsplatser

I samarbete med mellan 2020 – 2023 2024

Kostnadsfri utbildning för gymnasium och högskolor
Skolor med BA-program kan söka resebidrag från sin BYN-region 



Utbildningsvägen för Glastekniker

Joakim Länder



Eleven väljer inriktning Glastekniker
Skolan ska fortfarande registrera eleven.

Glasbranschföreningen
www.gbf.se







• Planglas A
• Planglas B
• Isolerglas
• Glas & metallkonstruktioner
• Fordonsglasning
• Plaster
• Inramning
• Bly & Konstglas

Elevens uppgifter

Skolans uppgifter

Praktikföretag

Teorimaterial &
verktygslåda.



Vi rullar vidare ner på vår hemsida 

Vi rullar vidare





Vi rullar vidare ner på vår hemsida 

Vi rullar vidare





Vi rullar vidare ner på hemsida 

Vi rullar vidare



Information & rundgångsövningar



Hur kan vi hjälpa skolorna ? 

• Lärlingsregistrering = verktygslåda

• Teorimaterial

• Utbildningsdag för lärare

• Hjälpa skolan att komma igång



Karriär - bli en gesäll & mästare
• Efter lärlingstiden ska lärlingen genomföra ett yrkesprov som ger ett yrkesbevis 

men också möjlighet att ansöka om gesällbrev.

• Efter att ha arbetat minst 10 000 timmar i yrket, drygt 5 år, och genomgått 
Mästarutbildning kan du ta Mästarbrev.

• Mästarutbildningen genomförs av Leksands folkhögskola och är avgiftsfri, 
en fysisk träff, därefter utbildning på distans och deltid. 



Karriär - bli glas- och metallingenjör

• Sedan hösten 2018 finns en yrkeshögskole-
utbildning till glas- och metallingenjör

• Utbildningen är på 60 veckor och innehåller 
både praktiska och teoretiska delar

• Ges av Lerums vuxenutbildning och har 
15 studieplatser per start



Det var kort om hur vi försöker hjälpa er!
Välkommen att kontakta oss.
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BYGG DIN FRAMTID - En uppgradering

Primära målgrupper

 Gymnasieväljare
 Yrkesväxlare (Ny)
 Jobbsökare (Ny)

En treårsplan

 Uppgradera och utveckla hemsidan
 Kampanjer på SoMe (insta, tiktok, snap, FB)
 Nya yrkesförebilder (både yrkesarbetare och gymnasister) 





Måleribranschens 
Yrkesnämnd

Yrkeslärarkonferens 

29-30 mars



Agenda

• Vad händer i MYN

• Attraktivitet för yrkesutbildningar – vad gör branschen?
• Statistik elever/lärlingar/gesällprov – utmaningar?

• Vart tar eleverna vägen/etablering – diskussion

• Skolverkets nationella programråd, SN/LO

• Kommunikationsvägar lärare och MYN

• Frågestund/avslutning



Ett nytt MYN

• Efter ett antal år av förhandlingar parterna emellan om gemensamma 
system har man nu enats om finansiering av MYN:s verksamhet.

• MYN:s kansli flyttar in hos parternas gemensamma bolag Målerifakta 
AB, som också tar över drift av kansliet från Måleriföretagen.

• MYN:s förhoppning är att detta ska innebära en nystart för MYN
• Långsiktighet

• Stabilitet för alla interna och externa intressenter

• Förnyat fokus på MYN:s huvuduppdrag, att:

”Att främja ändamålsenlig rekrytering och utbildning i 
måleribranschen”



Vad händer i MYN under 2022?

• Flytt av MYN-kansliet

• Uttagningstävling till SM och Måleri-SM

• Lärarkonferens MYN/BYN

• Partsgemensamt projekt om utveckling av en ny valideringsmodell –
Validering i produktionen

• Vidareutveckling av Lärlingsportalen – BankID-inloggning för lärlingar

• Skolverkets arbete med ämnesbetygsreformen

• ID06-kort till elever

• Utökad annonsering inför gymnasieval

• Ny broschyr 



ID06-kort för gymnasieelever inom måleri

• MYN för nu diskussioner med ElevID06 om ett avtal för 
subventionering av ID06-kort för gymnasieelever på 
måleriinriktningen.
• Utformningen av avtalet och hur stor del av kostnaden som parterna 

subventionerar blir klart innan höstterminen.

• Inledningsvis gäller detta avtal endast gymnasieelever, men MYN:s 
förhoppning är att avtalet i framtiden kan omfatta även vuxenstuderande.

• Avtalet förväntas vara på plats så att det kan användas under hösten 
2022.



Tävlingar inom måleri – nu kör vi igen!

• Efter att tävlingsverksamheten pausats under pandemin är vi åter igång.
• Uttagningstävling hölls i Lund den 8 mars 

• 17 deltagare från hela landet.

• 9 tävlande kvalificerade sig till Måleri-SM som avgörs under Yrkes-SM i Växjö den  10 – 12 maj.

• Extra kul denna gång är att flera skolor som aldrig varit med tidigare anmälde tävlande till 
uttagningen.

• Tävlingsverksamheten är en av måleribranschens satsningar på att lyfta 
fram yrket och öka intresset för Bygg- och anläggningsprogrammet.

• Intresset från aktörer i branschen är stort – fleråriga avtal med sponsorer är 
tecknade, med Anza PRO och Caparol som huvudsponsorer. 





Inlägg i sociala medier skapar bra synlighet
• Sponsrade inlägg mot rätt målgrupp
• Intressant innehåll för rätt ålderskategori
• Ambassadörer med stark igenkänning



Måleriyrkets attraktivitet – vad gör branschen?

Att få fler ungdomar att välja Bygg- och anläggningsprogrammet är en 
prioriterad fråga för måleribranschens parter.

• Parterna arbetar tillsammans inom MYN med denna fråga, men också enskilt 
inom LO och Svenskt Näringsliv för att tillsammans med andra organisationer 
belysa vikten av att fler elever väljer yrkesprogrammen.

• Vi engagerar oss i olika utredningar, som de om ämnesbetyg, 
högskolebehörighet och Dimensioneringsutredningen, som vi anser vore 
positiv utveckling för programmet.

• Tävlingsverksamheten är en prioriterad aktivitet som ger bra bild- och 
filmmaterial som målgruppen gillar.

• Respektive part har egna satsningar för att stimulera fler att söka sig till 
måleriyrket



Statistik elever och lärlingsanställningar
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Vart tar eleverna vägen?

MYN har ganska bra bild av utvecklingen kring antalet 
lärlingsanställningar – men vi tror att det finns ett mörkertal. 

• Hur ser lärarna på elevernas etablering i branschen?

• Diskussion



Godkända gesällprov
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Skolverkets nationella programråd

Måleribranschens parter deltar i arbetet i Skolverkets nationella 
programråd.

Under den senaste mandatperioden har programrådet arbetat med:
• Skolrelaterade frågor kopplat till pandemin, t ex hur distansundervisning 

påverkar yrkesprogrammen.

• Framtagande av ämnesbetyg och progression inom ämnet Måleri – Stefan 
Kolström är branschens expert hos Skolverket.

• Översyn av yrkespaket, inklusive för gymnasiesärskolan.

• Kvalitet i yrkesutbildning – Eqavet 2.0

• 2 nationella programrådsmöten och 10 arbetsmöten/år.



Diskussion och frågestund

MYN vill ge skolor stöd i marknadsföring av inriktningen.
• Vilket behov finns i form av material och hjälpmedel?

På vilket sätt vill ni att vi informerar er om vad som händer i MYN och 
branschen?

• Hemsida/sociala medier/nyhetsbrev?

Frågestund



www.malare.nu myn@malerifakta.se

Telefon: 08-442 49 34

Återanslutning till huvudmötet

http://www.malare.nu/
mailto:myn@malerifakta.se


Lars Hanisch

Undervisningsråd - Gymnasieenheten



Ämnesbetygsreformen



Sida 3

Betygsutredningen 2018

Betänkande av betygsutredningen 

”Bygga, bedöma, betygssätta” – remiss t.o.m. 3 dec 2020.

Länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-

offentliga-utredningar/2020/08/sou-202043/

Skolverket förbereder inför ett uppdrag rörande ämnesut-

formning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202043/


Sida 4

Skolverkets uppdrag
Ämnesbetyg

Förbereda för en övergång till ämnesbetyg i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå samt komvux som särskild 

utbildning på gymnasial nivå. Med utgångspunkt i propositionen 

Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 

2021/22:36)

Om myndigheten bedömer att vissa förändringar behöver göras i de 

nationella programmens innehåll och att det är lämpligt att göra dessa i 

samband med en övergång till ämnesbetyg ska Skolverket lämna förslag 

på sådana justeringar. 

Kontinuerlig utveckling av styrdokumenten

Referensarbete med bland annat nationella programråden, skolhuvudmän, 

rektorer, lärare och elever

Samråd med myndigheter och organisationer tex UHR och CSN

Reellt utrymme för elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande 

behörighet Egen prop.2021/22:94

Ändringar som rör hantverksprogrammet (påverkar estetiska programmet)

Statens skolverk ska med utgångspunkt i myndighetens hemställan 

angående en översyn av hantverksprogrammet (U2021/00469) lämna 

förslag till åtgärder som rör hantverksprogrammet. 

Samråd och referensarbete med berörda aktörer



Sida 5

Remiss 10 februari – 9 maj -22
Skolverket remitterar 64 dokument

− 9 ämnesplaner i de gymnasiegemensamma ämnena

− 19 examensmål för gymnasieskolan

− 9 programmål för gymnasiesärskolan

− 18 programstrukturer för gymnasieskolan

− 9 programstrukturer för gymnasiesärskolan

− Konsekvensutredning 

Vissa förslag som remitteras är riksdagsförslag (3 månaders remisstid)

Officiell sändlista

Även tillgänglig på Skolverkets webbplats 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-

niva/nya-amnesbetygsreformen

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen


Sida 6

Nästa remiss december -

22 till februari -23

▪ Antal ämnen för gymnasiet och gymnasiesärskolan 

ca 550

▪ Programstrukturerna kommer remitteras igen

▪ Tillämpning av ämnesbetyg: 1 juli 2025



Sida 7

Podcast och kort film om 

ämnesbetygsreformen

• https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-

forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen


Grundläggande behörighet på 

yrkesprogram

• I propositionen 2021/22:94 föreslår regeringen att alla nationella 

yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att eleverna 

ska uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas 

på grundnivå. 

• För att det ska vara möjligt utan att minska yrkesförberedelsen ska också 

programmens omfattning utökas, både vad gäller gymnasiepoäng och 

garanterad undervisningstid. Det ska dock vara möjligt att välja bort 

grundläggande behörighet



Gymnasial ämnesutformning 

bygg- och anläggningsprogrammet

➢Gymnasiegemensamt 600 poäng

➢Programgemensamt 400 poäng

➢Individuellt val 200 poäng

➢Gymnasiearbetet 100 poäng 

1300 poäng av 2500 intecknade.



Gymnasial ämnesutformning 

Gymnasial nivå – BA / FA / Vux

• Fungerande modell för framskrivning av progression i- och mellan ämnen.

• Anpassning av det centrala innehållet för att vara relevant och hållbart över 

tid.

• Struktur mellan målpunkter och centralt innehåll och betygskriterier.

• Skapa en tydlig koppling mellan ämnets målpunkter och betygskriterier

• Ett omfattande, spretigt och komplext arbete för både oss på Skolverket och 

anlitade ämnesexperter.

• Koppling till branschernas kvalifikationskrav och SeQF.

• Koppling till behörighetsföreskrifter för yrkeslärare (SKOLFS 2012:4)
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