
Önskar du ett tekniskt inriktat arbete och är beredd 
att jobba inom ett område där utvecklingen går 
snabbt framåt och där ett intresse av att lära sig nya 
saker alltid kommer vara högaktuellt? Då ska du bli  
automationsingenjör!

I dag blir produktionen i industrin alltmer automatiserad 
med industrirobotar och automatiskt styrda anläggningar 
som behöver utvecklas, underhållas och repareras.
Automationsbranschen står i dag för en markant del av 
världsmarknaden och den har stor betydelse för framtiden, 
både för miljö och resursanvändning.

Utbildningen till automationsingenjör ger dig stora 
möjligheter till jobb efter examen.

SYSTEM- OCH PROCESSKUNSKAP
I utbildningen får du bland annat lära dig:
• att arbeta i projekt inom automation, vilket omfattas av 
programmering av PLC/DCS-system
• om moderna industridatorsystems uppbyggnad och 
funktion från givare till överordnat system
• processkunskap inom området massa- och pappers-
tillverkning
• att driftsätta och funktionsprova olika typer av nätverks-
baserade styrsystem
• trimma och optimera regulatorer
• grunderna i robotteknik

VARVA TEORI OCH PRAKTIK
För att du ska lära dig yrket så bra som möjligt varvas
teori och praktik. Praktisk programmering körs bland
annat på en automatiserad produktionslina och vi tränar
mät- och reglerteknik av exempelvis temperatur och
flöde.

Då 20 utbildningsveckor är förlagda ute på arbetsplatser,
så kallad LIA, får du prova på yrket samtidigt som du
knyter värdefulla kontakter. 

YRKESHÖGSKOLAN I KARLSTAD

AUTOMATIONSINGENJÖR 

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 2 ÅR

INRIKTNING PROCESSTEKNIK



ENGAGEMANG FRÅN NÄRINGSLIVET

De företag vi samarbetar med har ett stort behov av praktiskt 
inriktade ingenjörer. Företagen har deltagit i utformningen av 
utbildningen och de får precis den kompetens de behöver.

”Ger vi de nyutexaminerade chansen att komma in på arbets-
marknaden, vilket vi behöver då de tillför friskt blod, så är yrkeshög-
skolan en av de bättre källorna för konsultresurser.” 
Rikard Nyrén, Pöyry, Karlstad

”Vi ser YH-utbildningen automationsingenjör som mycket viktig för 
rekrytering av nya medarbetare. Det finns många processindustrier 
i närområdet, så möjligheten till arbete efter avslutad utbildning 
känns mycket god.” 
Jan Viper, Rottneros Bruk

ANSÖKAN OCH UTBILDNINGSSTART

Ansökan gör du på via vår webbplats, karlstad.se/yh. Utbildningen 
starta i augusti.

För att söka till utbildningen behöver du uppfylla behörighets-
villkoren 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 2 eller Matematik B 
• Svenska 2 eller Svenska B 
• Engelska 5 eller Engelska A

samt någon av följande:

• Mekatronik 1 eller Ellära A 
• Fysik 1a eller Fysik A 
• Relevant yrkeserfarenhet av teknisk karaktär inom el- eller automa-
tionsbranschen motsvarande minst 1 års heltidsarbete utfört inom 
de senaste 5 åren.

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

VILL DU VETA MER?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Nils Olof Djup, utbildningsansvarig

Telefon: 054-540 14 37, 070-377 02 66

E-post: nils-olof.djup@karlstad.se

KURSER  
Automotionssystem/programmering .........................60 p
Branschkunskap, projektmetodik och grupp- 
dynamik.......................................................................15 p
Elteknik - motorstyrning..............................................30 p
Engelska för tekniker..................................................15 p
Examensarbete...........................................................30 p
Industriell mätteknik...................................................15 p
Industriell styrteknik...................................................20 p
Kommunikation...........................................................15 p
Konstruktion/CAD/Schemaläsning...........................35 p
LIA - Automation..........................................................35 p
LIA - Processteknik......................................................35 p
LIA - Underhåll el.........................................................30 p
Processteknik..............................................................40 p
Reglerteknik................................................................15 p
Robotteknik.................................................................10 p

Totalt 400 Yh-poäng, dvs 80 veckor. En veckas  
heltidsstudier motsvarar fem YH-poäng.
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E-post: yrkeshogskolan@karlstad.se Tel: 054-540 17 17
Besöksadress: Axel Johnsons väg 6, Karlstad Webbplats: karlstad.se/yh

Gilla oss på Facebook: 
Yrkeshögskolan i Karlstad


