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FORDONSLACKERAREFORDONSLACKERAREFORDONSLACKERARE

Då kan specialistyrket 

FORDONSLACKERARE
 vara något för dig. 

Du kommer alltid att ha gott om jobb!

Branschen behöver dig!

Som fordonslackerare kan du antingen vara generalist 
eller välja att specialisera dig inom ett visst område,  

till exempel motivlackering eller foliering.

Läs karosseri och lackering på  
Fordons- och transportprogrammet.

På yrkesvux/komvux.
Eller bli lackerare genom validering.

För mer information, använd QR-koden till 
lackerare.se.



Vägen dit
För att bli fordonslackerare väljer du  

Fordons- och transportprogrammet på gymnasiet.  
Det finns också möjlighet som vuxen att studera till fordons- 

lackerare inom vuxenutbildningen, dvs komvux/yrkesvux. 

Att jobba som fordonslackerare och vägen dit
 

Att studera på branschskola
Ibland saknas möjligheten att läsa till vissa yrken där man bor.  

Då finns det möjlighet att studera på branschskolan  
Lugnetgymnasiet i Falun. På branschskolan får du läsa de ämnen  

den egna skolan inte kan erbjuda. Under årskurs 2-3 på  
gymnasiet studerar och bor du på branschskolan i sammanlagt  

16 veckor tillsammans med andra elever från olika platser runt om i landet.  
APL, arbetsplatsförlagt lärande, sker i hemkommunen.

På branschskolan får du möjlighet att umgås, få vänner för livet och lära dig 
viktiga yrkeskunskaper. I slutet av din utbildning examineras du  

genom att genomföra lackerarnas yrkesprov. 

Vad innebär Yrkesprovet? 
Fordonslackerarnas yrkesprov är öppet för gymnasie- 

elever och vuxenelever. Elever som klarar av yrkesprovet 
visar att de har de kunskaperna som efterfrågas i  

branschen. Även lärare inom fordonslackering och hand-
ledare är välkomna att göra yrkesprovet.

Yrkesprovet genomförs under en dag, ca åtta timmar, 
och består av sju moment. Det ingår både ett teoretiskt 

och praktiskt prov. I slutet av dagen bedömer flera  
domare tillsammans hur de olika momenten genomförts.

Nyfiken på att se hur yrkesprovet går till:  
lackerare.se/yrkesprovet 

Yrkestävlingar – en spännande möjlighet  
för unga yrkesutövare

Unga, duktiga yrkesutövare inom motorbranschens  
yrken kan - både på nationell och internationell nivå - 

tävla i olika yrkesroller bland annat fordonslackering på 
Motorbranschens yrkestävlingar.

Vinnarna i Yrkes-SM, som genomförs vartannat år, blir 
viktiga ambassadörer för sitt yrke. Efter vinsten kan det 
finnas möjlighet att tävla vidare vid EM och VM och då 

ingå i Yrkeslandslaget. Allt om uttagning för att delta vid 
Yrkes-SM hittar du på lackerare.se. 

Validering
Saknar du intyg eller betyg, men har kompetens inom 
fordonslackering? Har du förvärvat dina kunskaper på 

annat sätt än från de reglerade utbildningarna, dvs  
gymnasiet eller komvux/yrkesvux? Kanske har du  

praktiserat på en verkstad som fordonslackerare eller 
har någon annan bakgrund som gett dig yrkeskunskaper 
som fordonslackerare? Då kan du testa dina kunskaper 

och färdigheter och få dem erkända av branschen  
genom validering. 

För mer information, gå in på lackerare.se

Jobbet
Som fordonslackerare behöver du vara noggrann, 

ha tålamod och bra känsla för färg och form. 
Du reparerar plastdetaljer, slipar, maskerar och 
spacklar innan karossen lackas och detaljerna 

läggs i olika skikt. 

Arbetsdagarna  
är oftast mycket varierade med

allt ifrån att spackla och lacka karossen 
på ett krockskadat fordon till att sätta ett 

snyggt motiv på en firmabil.


