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Lastbilsförare

Utbildningsanordnare: 
VFG Utbildning  

Utbildningsform: Dagtid

Yrkesförarutbildningen passar dig som 
tycker om stora, tunga, fordon och som 
drömmer om ett yrkesliv ute på vägarna. 
Arbetet som yrkeschaufför är mycket 
ansvarsfullt och ställer höga krav på din 
kunskap och din skicklighet.  

Förkunskapskrav

Vara minst 21 år när 
utbildningen slutförs. 

Godkänt betyg i svenska/
svenska som andraspråk grund 
eller motsvarande kunskaper 
samt bedömas ha 
förutsättningar att kunna 
tillgodogöra dig utbildningen. 

Svenskt b-körkort 

Körkortstillstånd för grupp 2/3. 
Du kan läsa mer om hur du 
beställer körkortstillståndet inkl 
blankett för läkarintyg på 
www.transportstyrelsen.se  
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Möjliga yrkesinriktningar 
Som yrkesförare kan du jobba med 
distribution, körningar i närområdet, 
kranbil med byggvaror, tippbil vid 
anläggningsarbete, fjärrbil, körningar 
långa sträckor inom Sverige, 
utlandstrafik med mera.  

Utbildningen är både teoretisk och 
praktisk och du kör lastbil med 
trafiklärare. Du övar för körkortet men 
även för yrkeslivet. I utbildningen 
kommer du att få de nödvändiga 
kunskaper du behöver för att köra lastbil 
med eller utan släp. Utbildningen följer 
riktlinjerna från Transportstyrelsen och 
TYA.  

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår obligatorisk APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande 
minst 15% av den totala utbildningstiden. 
Under APL är du på en arbetsplats och 
följer din handledares arbetstider.  APL 
är obligatoriskt för alla elever. Skolan 
hjälper dig att hitta en APL-plats.  

Utbildningens längd
Utbildningen omfattar 600 eller 800 
poäng, beroende på om du läser lastbil 
(C) eller lastbil med släp (CE).
Studietakten är individuell men om du
läser utbildningen på heltid tar den
ungefär 30 veckor att läsa C och ungefär
40 veckor att läsa CE.

Passar utbildningen mig?
För att trivas i yrket som lastbilsförare 
kan bra förmågor vara att kunna ta egna 
initiativ och tycka om att lösa problem 
eftersom du oftast arbetar ensam och 
själv behöver kunna lösa de problem som 
uppstår. Vidare kan det vara bra om du 
är ansvarsfull och serviceinriktad 
eftersom du som lastbilsförare möter 
många kunder och annan personal som 
sköter planering, lossning och lastning. 
Slutligen är det viktigt att kunna följa 
regler och instruktioner i trafiken men 
även eftersom en del sorters gods kräver 
särskilda regler för hur det får 
transporteras.  

En orienteringskurs i yrkessvenska kan 
ingå i utbildningen.  

Uppkörning/teoriprov 
I utbildningen ingår en uppkörning samt 
ett teoriprov. Om du till exempel inte 
klarar din första uppkörning måste du 
bekosta kommande uppkörningar själv. 

Yrkeskompetensbevis (YKB) 
Yrkeskompetensbevis (YKB) är ett krav 
för att få köra fordonet. Sedan 2008 
måste alla yrkesförare kunna visa att de 
har den kompetens som är nödvändig för 
yrket. Åkerier och andra företag får inte 
anlita förare som saknar YKB för att 
genomföra tunga transporter. För att få 
ett yrkeskompetensbevis krävs en 
grundutbildning på 140 timmar för den 
som är 21 år eller äldre.   
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Ansökan:
Utbildningen är inte sökbar hela året. Du hittar 
information om utbildningen är sökbar på vår 
ansökningssida https://open24.ist-asp.com/
vaxjo/vux/Vux/Start. 
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Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar 
till studiemedel genom CSN. Läs mer på 
www.csn.se gällande villkor och ansökan 
för studiemedel.  

Vissa avgifter står du själv för. Det gäller 
bland annat kostnader för ditt 
studiematerial, eventuella arbetskläder, 
resor till och från skolan och resor till 
och från arbetsplatsen när du har ditt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL).  

Du står även för avgifterna gällande 
körkortstillstånd, kunskaps- och körprov 
samt YKB-prov.  

Total kostnad för utbildningen är ca 
5000kr.  

https://open24.ist-asp.com/vaxjo/vux/Vux/Start

	Tom sida
	Tom sida



