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Bussförare

Utbildningsanordnare: 
VFG Utbildning 

Utbildningsform: Dagtid

Vill du ha ett yrke där du möter många 
människor och där service och ansvar 
är en självklar del av arbetsdagen? 
Bussförare är ett ansvarsfullt yrke som 
ställer höga krav på kunskap och 
skicklighet hos dig som chaufför.  

Förkunskapskrav
Vara minst 21 år när utbildningen 
slutförs. Fram till dess att du har 
fyllt 24 år har du en begränsning 
på hur lång sträcka du får köra. 
Se www.transportstyrelsen.se för 
ytterligare information.  

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 
inklusive blankett för läkarintyg 
på www.transportstyrelsen.se  
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Möjliga yrkesinriktningar 
Som busschaufför kan du till exempel 
köra skolbarn, köra i linjetrafik eller 
turistbuss inom och utanför Sverige. Du 
har möjligheter att kombinera dina 
arbetsuppgifter på många olika sätt och 
du får vara beredd på att bussförare 
jobbar olika tider på dygnet inklusive 
helger.  

Utbildningen är både teoretisk och 
praktisk och du kör buss med 
trafiklärare. Du övar för körkortet men 
även för yrkeslivet. I utbildningen ingår 
det att öva på att köra linjetrafik, 
planera, köra med människor och lära 
sig hantera biljettsystem med mera.   

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 500 poäng. 
Studietakten är individuell men om du 
läser utbildningen på heltid tar den 
ungefär 25–30 veckor.   

Passar utbildningen mig?
För att trivas i yrket som bussförare kan 
bra förmågor vara att kunna hantera 
stress och vara uppmärksam eftersom 
du kör enligt ett tidsschema och många 
körningar sker under tider med mycket 
rörelser i trafiken. Det är även bra om du 
är tydlig när du kommunicerar eftersom 
det är viktigt att du kan ge och ta emot 
information så att passagerarna förstår. 
Vidare är det bra om du har ett 
säkerhetsfokus eftersom du som 
bussförare är ansvarig för att 
passagerarna färdas på ett säkert sätt.  

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 och få lön för 
arbetet. För att kunna erhålla YKB har 
Transportstyrelsen fastställt vissa krav 
som man måste uppfylla:  

Bussförare måste vara minst 21 år  

Har man inte fyllt 24 år gäller 280 
timmars YKB utbildning 

Efter 24 år är det 140 timmars YKB 
utbildning. 
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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.  
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