
Industrielektriker 

Om yrket                                                             
Industrielektriker är en specialiserad elektriker 
inom industriprocesser som hanterar både hög- 
och lågspänning samt har kunskap om styr- 
och reglerteknik/mekatronik, elektronik och da-
tasystem. Som industrielektriker arbetar man 
med att installera, injustera, underhålla och re-
parera maskiner och automatiska anläggningar 
i en industri. Man ska kunna arbeta hantverks-
mässigt men även ha kunskap om program-
merbara styrsystem för att undvika produkt-
ionsstörningar om det uppstår fel i anläggning-
en. Kunskap om mätinstrument, testprogram 
och att kunna läsa ritningar är av stor vikt. 
                                                                                                         
Mål                                                                                   
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaperna som krävs för att få anställning som 
lärling och följer Skolverkets rekommendationer 
på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som 
ställs av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd - 
ECY  
 
Utbildningstid                                               
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, ca ett år. 

Utbildningen  
I utbildningen ingår kurser inom Avhjälpande 
och förebyggande underhåll, Datorteknik, Prak-
tisk ellära, Elkraftteknik, Elektromekanik, Ener-
giteknik, Gymnasiearbete, Industriautomation, 
Elinstallation, Elmotorstyrning, Kommunikat-
ionsnät, Larm-, övervaknings- och säkerhetssy-
stem, Mekatronik samt Mät- och styrteknik. Ut-
bildningen individanpassas och studielängden 
varierar beroende på din studietakt och tidigare 
erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande in-
går i utbildningen.  
 
Förkunskaper                                                             
Lägst grundskolekompetens. Branschen kräver 
även att du ska ha godkänt betyg i Matematik 
A, Svenska A samt Engelska A, alternativt Ma-
tematik 1a, Svenska som andraspråk 1 samt 
Engelska 5. 
 
Övrigt                                                                                
Alla sökande rekommenderas att kontakta ut-
bildningsanordnaren för att göra ett studiebe-
sök före ansökan skickas in. 
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Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 



 

Kursutbud 

Innehåll 

1500 poäng 

Länk till utbildaren 

https://movant.se/utbildningar-komvux/el-och-energi/industrielektriker/ 
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

Avhjälpande och                                                         
förebyggande underhåll,   100 poäng 
Datorteknik 1a,    100 poäng 
Praktisk ellära    100 poäng  
Elkraftteknik    100 poäng 
Elektromekanik    100 poäng   
Energiteknik 1    100 poäng                                                                            
Gymnasiearbete El- och                                                   
energiprogrammet   100 poäng                                                              

Industriautomation   100 poäng                                                               
Elinstallationer    200 poäng                                                                
Elmotorstyrning    100 poäng                                                                
Kommunikationsnät 1  100 poäng 
Larm-, övervaknings- och                                                    
säkerhetssystem   100 poäng    
Mekatronik 1     100 poäng                
Mät- och styrteknik                 100 poäng                                                          

Ansökan 

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida 

www.kristianstad.se/vlc  

För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på 

VLC, Väglednings- och lärcentrum.  

Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun 

https://movant.se/utbildningar-komvux/el-och-energi/industrielektriker/
http://www.kristianstad.se/vlc

