
3 årElkonstruktör
DISTANS, 50%



Kurser i YH-utbildningen
• Anläggningar för produktion och
  överföring av el- samt industriella 
 anläggningar,  40 p                                
• CAD för elkonstruktörer 1,  35 p
• CAD för elkonstruktörer 2,  20 p
• Elinstallationer i byggnader,   40 p
• Elmaskiner – drivsystem,  12 p
• Entreprenadjuridik,  15 p
• Examensarbete,  10 p
• Lärande i arbete 1 (LIA),  20 p
• Lärande i arbete 2 (LIA),  40 p
• Maskinsäkerhet,  10 p
• Projektkunskap,  15 p
• Regler och standarder,  12 p
• Riskbedömning,  6 p
• Styrteknik, 10 p
• Tillämpad matematik, 10 p
Valbara kurser
• Belysningsprojektering (Byggnad), 10 p
• Elmaskiner- drivsystem (Industri), 5 p
• Maskinsäkerhet (Industri),  10 p
• Riskbedömning – (Industri),  5 p
• Teleteknik – (Byggnad), 10 p

Behörighetskrav
Grundläggande yrkeshögskolebehö-
righet samt: minst betyget godkänt/E i 
gymnasiekursen Praktisk ellära, 100p (på 
El- och energiprogrammet) OCH två års 
yrkeserfarenhet som elektriker (bifoga 
arbetsgivarintyg: OBS! Anställningsavtal 
är ej giltig handling)Fortsätt utvecklas inom el

Elkonstruktörsyrket innebär att du som 
tidigare arbetat som elektriker, istället 
för att till största del arbeta hands-on, 
blir den som projekterar elinstallatio-
ner, gör energiberäkningar, upprättar 
handlingar och även ritningar. Din 
yrkeserfarenhet som elektriker är en 
nödvändighet, som ger dig många 
fördelar i ditt arbete. Inte minst har 
du kompetensen att förstå en installa-
tion och hur den bäst implementeras, 
utifrån båda yrkesrollerna. 

Går att kombinera med pågående arbete
Om du som anställd vill vidareutbilda 
dig, så är det fördelaktigt att välja  
Xenters elkonstruktörsutbildning, då 
den sker både på distans och deltid. 
Under totalt sex tillfällen fördelat på tre 
år, kommer du att behöva besöka sko-
lan för att delta i undervisningen, res-
ten sker på distans där föreläsningar/
lektioner sker via webbinarier. Du kom-
mer även ha möjlighet att föra dialog 
med andra studenter och veckovis ha 
kontakt med din utbildningsledare via 
telefon eller Skype.

Vilka kompetenser eftersöks? 
När Xenter tillsammans med utbild-
ningens ledningsgrupp, bestående av 
representanter från branschen, ska-
pade utbildningsplanen, framkom det 
att byggsektorn och industrin inte alltid 
har samma behov. Därför inkluderade 
vi, utöver de obligatoriska kurserna ett 
antal valbara kurser. Du kan därför 
själv välja vilken inriktning du i slutän-
den vill ha på din utbildning, i syfte 
att matcha det kompetensbehov som 
finns där du bor.

Du behövs i branschen 
Om inte fler elkonstruktörer utbildas, 
riskerar Sverige att viktiga infrastruk-
tur- eller bostadsprojekt inte genom-
förs. Det medför stora konsekvenser 
för de flesta olika typer av näringar 
och inte minst för oss medborgare.
Branschrepresentanter i utbildningens 
ledningsgrupp är angelägna om att du 
får den kompetens som de efterfrågar. 
Branschen bistår även med teknisk ut-
rustning, föreläsningar samt erbjuder 
studiebesök och praktikplatser.

”Vi behöver fler med relevant 
utbildning som överbryggar 
gapet mellan elektriker med 
mycket hands-on erfarenhet 
och akademiker/ingenjörer 
med ofta nära nog ingen 
hands-on erfarenhet. För 
oss är det viktiga individer-
nas kunskap, erfarenhet och 
motivation.”
Erik Leonton, ÅF Industry

Från elektriker till elkonstruktör

Kontaktperson: 
Anne-May Ots Hagqvist, utbildningsledare
anne-may.ots.hagqvist@xenter.se
070-296 23 50

Det råder stor brist på elkonstruktörer över hela 
landet. Nu har du möjlighet att parallellt med ditt 
arbete vidareutbildas inom el och skaffa dig en av 
arbetsmarknadens mest eftersökta kompetenser. 

Utbildningen inkluderar de teoretiska ämnena för auktorisation lågspänning.


