
Som diagnostekniker arbetar du med att 
utgöra avancerade diagnoser och åtgärder i 
gas, el-, hybrid och dieselfordon. Du arbetar 
med olika typer av diagnosverktyg och 
får praktisk kunskap genom felsökning av 
fordons elektroniska system. Diagnostekniker 
är ett yrke som ställer höga krav på teknisk 
kompetens och förmåga att lösa problem.

Behovet av diagnostekniker ökar kraftigt 
och bristen ser ut att öka ytterligare. 
Denna yrkesroll är därför eftertraktad på 
arbetsmarknaden.
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FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och 

CSN-berättigad. 

UTBILDNINGEN
210 YH-poäng

Distans
50%

MÖJLIGHETER 
Goda förutsättningar  

att få jobb. 
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Se nästa sida!



MER INFORMATION
www.ya.se

KUNDSERVICE
023–584 00 
kundservice@ya.se 
ya.se

Kursinnehåll
Affärsmannaskap och kundmottagande ................................... 20 YH-poäng
Alternativa drivsystem och komponentkompetens .................... 20 YH-poäng
Arbetsmiljö och kundmottagning ............................................... 20 YH-poäng
Diagnoskompetens – Diese ....................................................... 30 YH-poäng
Diagnoskompetens – Nya drivmedel ....................................... 30 YH-poäng
Drivsystem och komponentkompetens – Diesel........................ 25 YH-poäng
Examensarbete – Diagnoskompetens ...................................... 15 YH-poäng
Handhavande av informationsportaler ..................................... 15 YH-poäng
Informationsportaler, diagnosverktyg och reparationsåtgärder 35 YH-poäng

Totalt 210 YH-poäng

Förkunskaper
Särskilda förkunskaper:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Fordons- och transportprogrammet
• Reparation av personbilar och lättare transportfordon, 300p
• Motor och kraftöverföring, 300p

 

Utbildningens omfattning & distansupplägg
Utbildningen är på 50% och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det förekommer 
fysiska träffar i Umeå. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Jobbmöjligheter
Hos oss får du en individuell utbildningsplan. Stöd och anpassning sker efter dina förutsättningar. Teori 
blandas med praktiskt arbete – du lär dig ett yrke! Utbildningen är en grundutbildning, och det slutliga 
yrkesbeviset får du efter en lärlingsanställning och en utbildningsbok som din BYN-region utfärdar. 

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 den sista LIA-perioden 
kan leda till en anställning.

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