
Utveckling och programmering av intelligenta 
och uppkopplade produkter som styrs av 
inbyggda system ökar kontinuerligt och tar allt 
mer plats i vår vardag. Här får du den specifika 
kompetensen att kunna utveckla mot fordonsin-
dustrin, samtidigt som du också får bredden att 
utveckla inbyggda system mot en mängd olika 
branscher. Yrkesrollen är perfekt för dig som 
både är intresserad av programmering och av 
hårdvara eftersom den kombinerar problemlös-
ning inom båda dessa områden.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB
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FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och 

CSN-berättigad.

UTBILDNINGEN
400 YH-poäng
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ADVANCED SOFTWARE 
DEVELOPER ELECTRICAL & 
AUTONOMOUS VEHICLES 
Utbildning i Trollhättan
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ADVANCED SOFTWARE DEVELOPER ELECTRICAL & AUTONOMOUS VEHICLES

Jobbmöjligheter
Hållbarhet och teknik driver på utvecklingen inom 
fordonsindustrin. Miljökrav ställer krav på elektrifiering 
samtidigt som teknikmöjligheter och säkerhetskrav har 
öppnat för nya möjligheter. Branschen har varit med och 
skapat denna utbildning för att den ska ge just de kom-
petenser och färdigheter som krävs för att kunna arbeta 
i branschen. Företagen som står bakom utbildningen 
kommer vara engagerande under hela utbildningstiden 
genom att gästföreläsa, erbjuda studiebesök och praktik/
LIA (lärande i arbete).  

Branschen har stora behov av medarbetare med den 
kompetens utbildningen ger, både i dagsläget och 
många år framåt. Efterfrågan på kompetensen spås bara 
att öka i takt med miljökrav och tekniksatsningar på den 
digitaliserade fordonsindustrin. Utbildningen är en dör-
röppnare till en mycket spännande framtida karriär.

Utbildningens omfattning
Advanced Software Developer Electrical & Autonomous 
Vehicles är en utbildning för dig som har begränsad 
kunskap inom programmering och inbyggda system. 
Denna utbildning ger dig en grundläggande och gedigen 
kunskap inom området mjukvaruutveckling. 

Utbildningen bedrivs i våra lokaler i Trollhättan. Den 
teoretiska utbildningsdelen är ca 13 månader och till det 
tillkommer ytterligare 20 veckors LIA hos ett eller flera 
företag. Utbildningen är CSN-berättigande. Utbildningen 
bedrivs delvis på engelska, undervisning och kursmaterial 
sker främst på engelska. Väljer du sedan att arbeta i for-
donsbranschen så hamnar du sannolikt i en internationell 
miljö. 

Om du redan har kunskaper eller erfarenhet i program-
mering och/eller inbyggda system, så kan vi rekommen-
dera vår 1-åriga utbildning Software Developer Electrical 
& Autonomous Vehicles.

Kurser

Introduktion: till mjukvaruutveckling för Automotive och 
eldrivna fordon ..........................................................20 yhp
Strukturerad programmering C/C+ .........................60 yhp
Programmering och utveckling av inbyggda system 
för Automotive ...........................................................65 yhp
ILIA 1, Orientering och praktisk tillämpning av 
mjukvaruutveckling ....................................................40 yhp
Krav och design ........................................................20 yhp
Kommunikationsprotokoll ......................................... 20 yhp
Avancerad programmering och utveckling av inbyggda 
system för Automotive .............................................. 65 yhp
Continuous integration  ............................................ 30 yhp
LIA 2- Projektbaserad mjukvaruutveckling ...............60 yhp
Examensarbete ..........................................................20 yhp

Totalt: 400 yhp

LIA – din genväg till ett jobb
En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt 
dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger 
dig stora chanser för att LIA-perioden kan leda till en 
anställning.

Ansökan och kursstart
Se mer information om ansökan och kursstart på vår 
hemsida: www.ya.se 


