
Personbilsmekaniker 

Om yrket                                                                          
Personbilsmekaniker är ett självständigt arbete 
där man ofta är specialiserad på ett visst bil-
märke eller vissa arbetsuppgifter. Arbetsuppgif-
terna kan bestå av digital felsökning, reparat-
ion, underhåll, service, svetsning, enklare ka-
rosseriarbeten samt även installera elektrisk 
utrustning som GPS eller stereo. Att vara ser-
viceinriktad och ha god kommunikation med 
kunden är viktigt samt kunskap i mekanik, hyd-
raulik, elektronik och hur dessa kan samverkar 
för att kunna ställa rätt diagnos på bilen eller 
motorcykeln. Noggrannhet är av största vikt 
och utvecklingen inom yrket går mot att det bli 
alltmer elektronik och mindre mekanik vilket 
innebär att nya material, metoder och produkter 
hela tiden förändrar arbetet för personbilsme-
kanikern. 
                                                                                                                                                              
Mål  
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaper och färdigheter som krävs för att jobba 
som personbilsmekaniker. Utbildningen följer 
de kvalitetskrav som ställs av Motorbranschens 
Yrkesnämnd - MYN. 

Utbildningstid 
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, ca ett år. 
 
Utbildningen                                                                           
I utbildningen ingår kurser inom Personbilar – 
basteknik, - service och underhåll, - verkstad 
och elteknik, - chassi och bromsar, - förbrän-
ningsmotorer, - kraftöverföring, - system och 
diagnosteknik, Flerbränslefordon, El- och hy-
bridfordon samt Gymnasiearbete. Utbildningen 
individanpassas och studielängden varierar be-
roende på din studietakt och tidigare erfaren-
het. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i ut-
bildningen. 
 
Förkunskaper 
Lägst grundskolekompetens. 
 
Övrigt                                                              
Körkort (B) är en fördel.                                                                                            
Alla sökande rekommenderas att kontakta ut-
bildningsanordnaren för att göra ett studiebe-
sök före ansökan skickas in. 

HÄSSLEHOLM | KRISTIANSTAD | OSBY | ÖSTRA GÖINGE 

Väglednings– och lärcentrum Lasarettsboulevarden 2 E 291 33 Kristianstad 044-13 68 90 tis-fre 8-9, må-fre 13-14 

vlc@kristianstad.se www.kristianstad.se/vuxenutbildning 

Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 



 

Kursutbud 

Innehåll 

1600 poäng 

 

Länk till utbildaren 

https://movant.se/utbildningar-komvux/fordon-och-transport/personbilsmekaniker/  
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

Fordons - och transportbranschens                                    
villkor och arbetsomr    200 poäng   
Personbilar – basteknik   100 poäng 
Personbilar - service och ´                                         
underhåll 1     100 poäng 
Personbilar - service och                                                       
underhåll 2     100 poäng 
Personbilar – verkstad och                                                    
elteknik      100 poäng 
Personbilar - chassi och bromsar 100 poäng    
Personbilar - förbränningsmotorer 100 poäng                

Personbilar - kraftöverföring              100 poäng                
Personbilar – system och                                                    
diagnosteknik 1      200 poäng   
Personbilar – system och                                                    
diagnosteknik 2     100 poäng 
Flerbränslefordon    100 poäng                                       
El- och hybridfordon 1   100 poäng 
El- och hybridfordon 2   100 poäng 
Gymnasiearbete    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/fordon-och-transport/personbilsmekaniker/
http://www.kristianstad.se/vlc

