
Gillar du bilar? Den här utbildningen ger dig en 
snabb och säker väg till kvalificerade jobb inom 
bilelektronik. Genom både teori och praktik får 
du lära dig att förstå och felsöka elektroniska 
system på bilen. 

Här får du goda kunskaper för att arbeta med både diag-

nostik och arbetsledning. Genom att både teoretisk och 

praktisk undervisning får du lära dig att förstå och fel-

söka elektroniska system på bilen. Kunskaperna använder 

du sedan ute på utbildningens samarbetsföretag under 

din LIA (Lärande i arbete). 

SE BIL OCH KUND SOM EN HELHET

Utbildningen ger dig arbetsverktyg för att möta den 

snabba elektroniska utvecklingen inom bilbranschen. 

Du får också lära dig engelska facktermer, öva upp dina 

datorkunskaper och lära dig hur du vårdar kund- 

relationer. Bilservice handlar om att se bil och kund som 

en helhet.

Diagnostisering av bilarnas status sker i huvudsak med

hjälp av data från bilens elektroniska system och därför är

felsökning med dator det vanligaste och det viktigaste

verktyget på en bilverkstad.

EN FJÄRDEDEL AV UTBILDNINGEN 

SKER PÅ FÖRETAG

Utbildningen sker i nära samarbete med bilbranschen 

och cirka en fjärdedel av utbildningen sker ute på före-

tag. 

Du som söker får en högteknologisk utbildning på 60 

veckor som på ett företag skulle ta många år. 
Efter genomgången utbildning kan du bli till exempel 

servicerådgivare, diagnostekniker, tekniker eller kund-

mottagare.

YRKESHÖGSKOLAN I KARLSTAD

DIAGNOSTEKNIKER
INOM MOTORBRANSCHEN

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
1,5 ÅR - 300 YH-POÄNG



KURSER  
Diagnoskompetens .......................................70 p

Kvalitets- och miljösystem ............................20 p

LIA 1 ...............................................................25 p

LIA 2 ...............................................................25 p

LIA 3 ...............................................................40 p

Servicemarknad och social kompetens ......30 p

Styrsystemkompetens ..................................70 p

Teknisk Engelska  ..........................................20 p

Totalt 300 Yh-poäng, dvs 60 veckor. En veckas 
heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

BILBRANSCHEN VÄLKOMNAR UTBILDNINGEN
”Jag tycker det är kul att så många av er brinner för bilar och vill utbilda 

sig inom en bransch som är så rolig och utvecklande, och där jag har varit 

verksam i hela mitt liv.”

Jan Flash Nilsson, ägare Flash Auto i Karlstad

”Vidareutbildning inom fordonsbranschen är viktigt för att lyckas i 

sin yrkesroll. Fordonen utvecklas i snabb takt och då är det positivt att 

Yrkeshögskolan i Karlstad kan förse branschen med kvalificerad personal 

inom området för digitala fordonsreparationer.”

Daniel Svedlund, vd Lecab Bil

VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT
Sedan gränserna inom EU öppnats upp finns det fina möjligheter att söka 

sig till andra delar av Europa för att jobba som bilreparatör. Att kunna 

felsöka och reparera elektroniska styrsystem är en merit som värderas 

högt inom hela EU. Att studenternas kunskap är eftertraktade visar 

sig bland annat genom att vi fått delta i Rally Sweden, som blivit ett 

återkommande arbetstillfälle för våra studenter.

ANSÖKAN OCH UTBILDNINGSSTART

Ansökan gör du via vår webbplats, karlstad.se/yh. Utbildningen startar i 

augusti.

För att söka till utbildningen behöver du uppfylla behörighetsvillkore för 

studier inom yrkeshögskolan, läs mer på yrkeshogskolan.se

Du ska ha en gymnasieexamen eller motsvarande samt godkända betyg 

(E/G) i följande eller motsvarande kurser:

• Matematik 1/Matematik A 

• Svenska 1/Svenska A 

• Engelska 5/Engelska A 

• Komfortsystem/Fordonsel B och Grundläggande fordonselektronik 

• Fordonsteknik – introduktion/Fordonsteknik grundkurs 

• Reparation av personbilar och lätta transportfordon eller Reparation av 

lastbilar och mobila Maskiner/Personbilsservice eller Tunga fordon

alternativt

• minst 3 års motsvarande heltidsarbete som fordonsmekaniker inom 

de senaste 5 åren.

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

E-post: yrkeshogskolan@karlstad.se Tel: 054-540 17 17
Besöksadress: Nokiagatan 20, Karlstad Webbplats: karlstad.se/yh
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VILL DU VETA MER?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Magnus Dieserud, utbildningsansvarig 

Telefon: 054-540 15 01

E-post: magnus.dieserud@karlstad.se

Gilla oss på Facebook: 

Yrkeshögskolan i Karlstad


