
Bilförsäljning kräver fler 
mekaniker i Sverige, så om du 
har ett stort intresse för fordon 
och motorer och tycker om 
problemlösning, då är den här 
utbildningen för dig. 

Branschen behöver bland annat 
mekaniker med kunskap om 
specifika bilmärken och ny 
teknik, elektronik och system. 
Efter avslutad utbildning kan du 
t.ex. jobba med: 
• Reparation av fordon 
• Service och kundrelationer 
• Hybridteknik, hydraulik och 
felsökning
• Elsystem, bromssystem, 
säkerhets- och komfortsystem 

Personbilsmekaniker

DET HÄR ÄR EN EFTERFRÅGAD KOMPETENS!

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar att 
få jobb. Utbildningarna 
sker i samarbete 
med företag och 
branschorganisationer.

FÖRKUNSKAPER
Godkända betyg i 
svenska/svenska som 
andraspråk, engelska 
och matematik på 
grundläggande nivå eller 
motsvarande kunskaper. 
B-körkort.

YRKESPAKETENS 
LÄNGD
Ca 52 veckor, men 
utbildningstiden är mycket 
individuell. Du och läraren 
upp en studieplan utifrån 
dina förkunskaper och 
studietakt.

 
 

ANSÖKAN
Ansökan görs via 
den kommun där du 
är skriven. 

FINANSIERING
Utbildningen är 
kostnadsfri och
studiemedelsberättigad  
Du bekostar din 
kurslitteratur, 
skyddskläder och 
skyddsskor själv. 

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

Studieort: Farsta 
Studietakt: Heltid
Studieform: Klassrum 
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Personbilsmekaniker 1300 poäng
Nationellt yrkespaket med kurser från Fordons- och transportprogrammet 
utformat för arbete som personbilsmekaniker.
• Fordonsteknik – introduktion  200 poäng
• Personbilar – verkstad och elteknik     100 poäng
• Personbilar – basteknik     100 poäng
• Personbilar – service och underhåll 1    100 poäng
• Personbilar – service och underhåll 2 100 poäng
• Personbilar – förbränningsmotorer 100 poäng
• Personbilar – kraftöverföring     100 poäng
• Personbilar – chassi och bromsar     100 poäng
• Personbilar – system- och diagnosteknik 1   200 poäng 
• Personbilar – system- och diagnosteknik 2   100 poäng
• El- och hybridfordon 1     100 poäng

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
• Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom diagnostik, reparation och 
service av lätta fordon.
• Kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.
• Förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom 
branschen.
• Kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
• Färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, 
säkerhet och ekonomi.
• Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge 
service till kunder.
• Kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta 
säkert och ergonomiskt.
• Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

 
Utbildningen blandar teori och praktik där APL omfattar minst 15% av 
utbildningstiden.

Förkunskapskrav:
Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och 
matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper. 
B-körkort.

Maskinförare 

 

Fotbollsplaner, vägar, bostadshus, skolor, broar – ja i princip allt som byggs i 

Sverige börjar med markförberedelse, och som maskinförare är du ofta först på 

Övrig information


