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Automation

Underhåll för driftsäkerhet
Automationsspecialister verkar inom mekanik, elteknik,
automation och programmering. Du ansvarar för drift
och underhåll av högteknologiska maskiner som: industrirobotar, PLC-system, smarta sensorer och givare.

Kurser i YH-utbildningen
• Arbetsledning 15 p
• Automation 50 p
• Elteknik 40 p
• Examensarbete 15 p
• Felsökning och materiallära 30 p
• Hållbar energianvändning 15 p
• LIA 1 45 p
• LIA 2 65 p
• Matematik för tekniker 30 p
• Mekanik 1 20 p
• Mekanik 2 30 p
• Underhållets uppläggning och
stödfunktioner 45 p
Behörighetskrav
För att vara behörig behöver du:
• Grundläggande behörighet för
Yrkeshögskolan.
• Slutbetyg från motsvarande gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med lägst betyg E (eller betyg G) i
kurserna:
• Praktisk ellära (eller Ellära 1)
och Mekatronik 1
--- Eller --• Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan
utbildning eller yrkeserfarenhet.
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Industri 4.0 – ett generationsskifte
Sverige står inför ett generationsskifte
inom tillverkningsindustrin. I och med
den snabba tekniska utvecklingen
ställs nya krav på tekniker, vilket gör
att det råder stor brist på kompetent
arbetskraft inom yrket. Det är Industri
4.0:s framväxt som ställer krav på att
automationsspecialister ska ha kompetenser i automation, digitalisering
och programmering, det vill säga det
behövs välutbildade automationsspecialister.

Vilka kompetenser eftersöks?
Efter utbildningen ska du bland annat
ha kompetenser för att utföra självständig felsökning, felavhjälpning och
igångkörning av en maskinlinje.
Det handlar om att utföra förebyggande och avhjälpande underhåll där
man måste förstå och tolka underhållsdokumentation.
Du kommer att felsöka i sammansatta automatiserade system och
kommer att hantera program i PLC
och PC.

Branschen har bestämt innehållet
Xenter har tillsammans med några av
Sveriges största industrier: Scania IM,
Astra Zeneca, De Laval, Atlas Copco,
ABB med flera, tagit fram utbildningen
efter branschens behov. Även Riksorganisationen för svenskt underhåll har
medverkat. Därför kan du vara trygg
med att du får just den kompetens
som branschen efterfrågar. Eftersom
flera av företagen också sitter med i
utbildningens ledningsgrupp så står
dörren öppen för praktikplatser hos
dessa.

Du behövs i branschen
Enligt Riksorganisationen för Svenskt
Underhåll så behövs cirka 5 000 automationsspecialister och behovet väntas bara öka. För företag som Astra
Zeneca, Scania Industrial Maintenace,
De Laval, Atlas Copco, ABB, Sandvik
med flera, kan anställningsbehovet
vara ända upp till 40 personer på 3-5
års sikt.

”Det behövs cirka 5 000
underhållstekniker inom
automation och antalet
kommer bara att öka. Idag
blir företagen tvungna till
att internutbilda eller anlita
konsultbolag, vilket är en
oönskad lösning. Företagen behöver anställa nya
underhållstekniker.”
Ingemar Andreasson,
Svenskt Underhåll

Kontaktperson:
Corina Neuhofer, utbildningsledare
corina.neuhofer@xenter.se
070-180 57 14

