
Har du ett genuint intresse för teknik och vill ha 
spännande och varierande arbetsuppgifter inom 
elektronikindustrin? Då ska du satsa på utbildningen 
Industriell elektroniktekniker. Branschen är ständigt 
på jakt efter personal med rätt kunskaper.

Du får bland annat lära dig produktionsteknik, hur man gör 
beräkningar, dimensioneringar och grundläggande 
kunskaper om kvalitets- och miljöcertifieringssystem.

Eftersom utbildningen också förbereder dig för arbets- 
ledande befattningar ägnas mycket av studietiden åt ämnen 
som kommunikation och utveckling av den sociala 
kompetensen.

KOMPETENS INOM ELEKTRONIK

Efter utbildningen kommer du att ha en bred kompetens 
inom elektronik. Du får bland annat kunskaper i hur man 
bedömer lödkvalitet, skapar kretskortslayouter, olika monte-
ringssätt samt utföra mätning och felsökning på de tillver-
kade produkterna.

Programmering och hantering av maskiner för elektronik-
produktion, komponenthantering samt produktionsflöden 
är andra exempel på uppgifter som en elektroniktekniker 
förväntas behärska.

GODA FRAMTIDSUTSIKTER

Fokus ligger på ämnesområden som främst syftar till att 
fördjupa dig i elektronikproduktion. Efter utbildningen har 
du också en god grund för att arbeta med felsökning, försälj-
ning eller att gå vidare mot exempelvis konstruktion.

Eftersom ett generationsskifte väntar runt hörnet har du som 
gått utbildningen mycket goda chanser till ett spännande 
och utvecklande arbete på olika nivåer.

Utbildningen är framtagen i samarbete med företag som är 
verksamma inom elektronikbranschen och ger dig nödvän-
diga kunskaper för att direkt efter godkänd examen kunna 
genomföra uppdrag inom flera teknikgrenar. 

YRKESHÖGSKOLAN I KARLSTAD

INDUSTRIELL 
ELEKTRONIKTEKNIKER

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 2 ÅR



KURSER  
Analogteknik ..................................................15 p

Beredning ......................................................10 p

Branschkunskap, projektmetodik och 
entreprenörskap ...........................................10 p

CAD-teknik .....................................................20 p

Data och kommunikationsteknik .................15 p

Digitalteknik ...................................................10 p

Ellära/elektronik ...........................................30 p

Engelska för tekniker ....................................15 p

Examensarbete .............................................30 p

Kvalitet i produktion ......................................10 p

Kommunikationsteknik och 
dokumentattion .............................................15 p

Kretskortsmontering olika metoder .............15 p

LIA (Lärande i arbetsliv) ............................. 100 p

Lödning ..........................................................20 p

Mikroprocessorteknik ...................................15 p

Mät- och felsökningsteknik ..........................20 p

Organisation/Kvalitet/Miljö ..........................15 p

Styrteknik .......................................................20 p

Tillämpad matematik ....................................15 p

Totalt 400 Yh-poäng, dvs 80 veckor. En veckas 
heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

RÖSTER FRÅN ARBETSLIVET
”Inission har en stabil och växande efterfrågan på sina tjänster som 
kontraktstillverkare. Vi har löpande behov av att anställa personal 
inom produktion, testning, beredning, inköp och försäljning.” 
Fredrik Berghel, koncerchef Inission AB Munkfors

”Med utbildningen Industriell elektroniktekniker, som vi varit med 
att utforma, får vi möjlighet att anställa personer med rätt kom-
petens direkt. Vi bedömer utbildningen som mycket viktig för att 
kunna rekrytera kompetent personal och behovet ökar över tid.”
Magnus Lundin, teknikchef NOTE Torsby AB

”Elektronikteknikerutbildningen är av största vikt för att möjlig-
göra bra tillgång av rätt kompetens för regionens elektronikföretag. 
Detta är grunden till en långsiktigt livskraftig elektronikindustri.” 
Jan Kristoffersson. CFO Hanza AB Årjäng

ANSÖKAN OCH UTBILDNINGSSTART
Ansökan görs via vår webbplats, karlstad.se/yh. Utbildningen startar 
i slutet på augusti.

Du som söker ska ha en gymnasieexamen eller motsvarande, samt
godkänt betyg (E/G) i någon av följande eller motsvarande kurser:

• Mekatronik 1, 100p
• Elektronik och mikrodatorteknik, 100p
• Praktisk ellära, 100p
• Fysik 1, 150 p

Dessa kurser ingår i GY11. Motsvarande kurser från äldre läroplaner 
har andra benämningar, men värderas likvärdigt.

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN

VILL DU VETA MER?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Mikael Persson, utbildningsansvarig
Telefon: 054-540 17 12
E-post: mikael.persson2@karlstad.se
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Gilla oss på Facebook: 
Yrkeshögskolan i Karlstad


