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Uppdaterad 2018-09-21

Utbildningsområde: Bygg, anläggning och fastighet

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Mark och anläggning Kursens syfte är att ge den studerande 

grundläggande kunskaper om grundläggning och 

olika markanläggningstekniker samt olika material 

och materialval. 

Byggproduktionsledare Gällivare Distans 20 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

www.lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare

2018-10-29 2018-11-23 2018-09-30

Byggteknik Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper om 

olika byggnaders konstruktion och olika 

konstruktioners egenskaper. Kursen ska även ge 

kunskaper om olika materials funktion samt dess 

användningsområden och hur materialval påverkar 

den färdiga byggnaden. De studerande ska få 

kunskaper motsvarande Betong 2. 

Byggproduktionsledare Gällivare Distans 30 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

www.lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare

2018-11-26 2019-01-04 2018-10-30

Fördjupning: 

Byggprocessen

Kursen ska ge fördjupade kunskaper gällande 

produktionsplanering, kalkylering och 

byggprocessens olika skeenden. I kursen ska den 

studerande arbeta med tillämpade exempel.

Byggproduktionsledare Gällivare Distans 35 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

www.lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare

2019-01-07 2019-02-22 2018-11-30

Fördjupning: Mark och 

anläggning

Kursen ska ge fördjupade kunskaper gällande 

byggnation av vägar, gator och järnvägar. Kursen ska 

också ge kunskap om tjälens påverkan i t.ex. vägar 

och VA-anläggningar samt effekten av olika 

materialval i samband med detta. Den studerande 

ska genom övningar få kunskap om och förståelse 

för beräkningar av dimensionering för ny- och 

ombyggnationer av vägar och järnväg. Utöver det 

ska kursen även ge fördjupade kunskaper om olika 

betongkonstruktioner och konstruktionstekniker i 

betong, t.ex. industribyggnader och broar. 

Studenten ska dessutom få kännedom om olika 

metoder för byggande i berg och bergförstärkning. 

Byggproduktionsledare Gällivare Distans 35 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

www.lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare

2019-01-07 2019-02-22 2018-11-30

Mätning och injustering Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad 

kunskap om hur man med hjälp av mätningar och 

beräkningar justerar in flödena i VVS-system. Målet 

med kursen är att ge den studerande kompetensen 

att genomföra mätningar och kalkyler samt bedöma 

funktionen i VVS-system.  

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-10-01 2018-10-12 2018-09-10
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Styr-regler- och 

övervakningsteknik 

Kursens syfte är att ge kunskap om hur ett SCADA-

system (Supervisory Control And Data Acquisition) är 

uppbyggt, hur det fungerar samt förmågan att 

kunna sköta ett SCADA-system på brukarnivå. 

Kursen ger verktygen för att kunna utläsa och tolka 

värden från en flödesbild i ett driftkort eller en 

driftbild i SCADA. Vidare ska de studerande kunna 

tolka och förstå olika sorters driftkort t ex från ett 

ventilationsaggregat och en värmeundercentral. De 

studerande ska med hjälp av dynamiska flödesbilder 

kunna avgöra hur en anläggning fungerar. Kursen 

ger kunskap om standardiserade databussar som 

används inom byggnadsautomation samt förmågan 

att kunna förstå skillnaden mellan fältnivå, ducnivå 

och DHC/SCADA-nivå. Målet med kursen är att ge 

fördjupad kännedom om standardiserade signaler 

och funktioner i byggnadsautomation, kunskap om 

standardiserade symboler som används i driftkort 

och SCADA-system samt kunskap om hur injustering 

av reglerade system påverkar funktionen och 

energianvändningen.  

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-10-15 2018-11-02 2018-09-20

Kemi för VVS branschen Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad 

kunskap om hur föroreningar kan sprida sig i luft, 

samt kunskap om allmänna gaslagen och dess 

tillämpningar. Målet med kursen är att den 

studerande ska ha kompetens att identifiera och 

analysera vattenrening och förbränningsprocessen. 

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-11-05 2018-11-16 2018-10-15

Utvecklad VVS teknik Är att ge den studerande avancerade kunskaper i 

kylteknik samt kunskaper om kraftförsörjning, 

elektriska storheter samt färdighet i att läsa el 

ritningar och tolka dess innehåll. Kursen ska ge 

fördjupad kunskap om de faktorer som har 

betydelse vid beräkning av inkompressibel stationär 

strömning i rör och kanaler, samt kunskap om den 

strömningsteknik, som krävs för att dimensionera 

rör/kanalsystem och pumpar/fläktar. Målet med 

kursen är att den studerande kan identifiera och 

analysera termodynamiska samband samt utföra 

värmetekniska beräkningar.

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 30 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-11-19 2018-12-28 2018-10-25
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Förvaltningsteknik Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad 

teoretisk och praktisk kunskap i energieffektivisering 

och genomförande av energianalys av byggnader. 

Den studerande får färdigheter i att upprätta drift- 

och underhållsinstruktioner för värme-, kyla- och 

ventilationssystem. Målet med kursen är att den 

studerande ska ha kompetensen att kunna redogöra 

för faktorer som styr fastighetens ekonomi samt 

utföra tillståndskontroller i byggnader. 

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-12-31 2019-01-25 2018-12-01

Arbetsmiljö- och 

kvalitetsteknik

Kursen skall ge förståelse för sambandet mellan 

teknik, människa och miljö samt grundläggande 

kunskaper i kvalitets- och miljöteknik. Kursen ger 

kunskaper om arbetsmiljöansvaret samt gällande 

arbetsmiljökrav. Kursen skall även ge kunskaper i 

hur företag styr sin verksamhet med hjälp av olika 

ledningssystem.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 20 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2018-10-22 2018-11-16 2018-10-12

Entreprenörskap Kursen skall ge en allmän orientering om 

entreprenörskap samt förståelse för de tidiga 

skedena i den entreprenöriella processen från idé till 

etablerat företag eller projekt. Kursen ska också ge 

kunskap om hur mindre företag fungerar och hur 

man upprättar affärsplaner samt visa på olika 

administrativa rutiner såsom budgetering, 

marknadsföring och enklare bokföring.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 10 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2018-10-22 2018-12-14 2018-10-12

Byggprocessen Kursen skall ge grundläggande kunskaper om 

byggprojektets organisation och byggprocessens 

olika skeden från produktbestämning till 

produktframställning i nutid samt en orientering om 

aktuella utvecklingstrender för en förbättrad 

framtida byggprocess. Kursen skall också ge 

kunskaper om byggets ekonomi och olika typer av 

kalkyler.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 25 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2018-11-12 2018-12-14 2018-11-01

Byggkonstruktion Byggkonstruktion är för dig som vill förstå och lära 

mer om hur konstruktioner i trä, stål och betong är 

utformade och hur egenskaperrna hos respekative 

konstruktionssmaterial påverkar bärförmågan.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 25 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2018-10-22 2019-03-10 2018-10-12

Byggprojektledning Byggprojektledning handlar om att styra och leda ett 

byggprojekt på ett effektivt sätt genom alla dess 

faser, från idé till en färdig byggnad.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 20 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2018-12-17 2019-02-15 2018-12-07
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Entreprenadjuridik Kursen behandlar juridiska relationer mellan 

beställare, entreprenörer, underentreprenörer, 

leverantörer, konsulter, besiktningsförrättare och 

andra aktörer på byggmarknaden. Kursen ger 

kunskaper om hur avtal mellan parter på 

byggmarknaden ser ut samt hur tillämpningen av 

dessa sker i den yrkesmässiga vardagen.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 10 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2019-02-18 2019-03-15 2019-02-12

Arkitektur- och 

bebyggelsehistoria

Kursen ger övergipande kunskaper om 

bebyggelsehistoria och byggnadsdelar. Ges i 

samarbete med Göteborgs Universitet.

Kulturmålare - 

traditionellet 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 25 Dacapo - Mariestad - 

Mariestads kommun 

www.dacapomariestad.se 31/12-2018 8/2-2019 15/12-2018

Emulsionsfärger Ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i 

hantverksprocesserna ¡ tillverkningen och bruket av 

temperafärger, med tyngdpunkt på funktionen hos 

emulgerande fraktionen.

Kulturmålare - 

traditionellet 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 15 Dacapo - Mariestad - 

Mariestads kommun 

www.dacapomariestad.se 17/12-2018 15/2-2019 1/12-2018

Färgundersökning och 

dokumentation

Ge studenterna grundläggande färdighet och insyn ¡ 

en färgundersökning. Studenten ska även få 

kunskaper om dokumentationsmetoder som följer 

praxis för yrkesgrupper inom kulturvården. 

Kulturmålare - 

traditionellet 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 10 Dacapo - Mariestad - 

Mariestads kommun 

www.dacapomariestad.se 29/10-2018 9/11-2018 15/10-2018

Limfärg med papp- och 

vävspänning

Ge studenterna grundläggande färdighet

och insyn i hantverksprocesserna i papp och 

vävspänning samt limfärg.

Kursen börjar med tak och väggar pappspänns och 

vävspänns, studenter förfogar över ett eget 

väggparti samt delar takyta med en annan student.

Kulturmålare - 

traditionellet 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 35 Dacapo - Mariestad - 

Mariestads kommun 

www.dacapomariestad.se 18/2-2019 5/4-2019 1/2-2019

Oljeförgyllning och 

korrosion

Ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i 

hantverksprocesserna gällande oljeförgyllning. I 

kursen ingår även teorin för metallers korrosion ¡ 

olika miljöer och förekommande traditionella 

ytskydd. 

Kulturmålare - 

traditionellet 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 20 Dacapo - Mariestad - 

Mariestads kommun 

www.dacapomariestad.se 29/4-2019 24/5-2019 15/4-2019

Linoljefärg interiört Ge grundläggande färdigheter inom 

linoljefärgsmåleri  inomhus samt översiktliga 

kunskaper om måleriets historia. Kursen består av 

undervisning gemensam för hela 

studerandegruppen och tillämpningsuppgifter som 

utförs individuellt, eller i mindre grupper. En 

del av kursen är uppbyggd kring ett antal 

föreläsningar, men mycket handlar om praktiska 

moment.

Kulturmålare - 

traditionellet 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 20 Dacapo - Mariestad - 

Mariestads kommun 

www.dacapomariestad.se 19/11-2018 14/12-2018 8/11-2018

Utbildningsområde: Data/IT

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

http://www.yhk.se/


Java EE Kursens syfte är att den studerande får kunskap och 

praktiska färdigheter i att implementera lösningar 

med Java EE. Lära sig vilka tekniker och API:er som 

ingår i Java EE.

Javautvecklare Hudiksvall Bunden 50 Iftac AB iftac.se/yh-

utbildning/javautvecklare

2018-10-08 2018-12-14 2018-10-01

Systemutveckling, TDD och 

Scrum

Planera och leda ett agilt projekt samt förståelse för 

vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för 

att tillämpa agila arbetsmetoder i ett projekt. System 

för att stöda Scrum med funktionalitet för sprints, 

user stories etc.

Javautvecklare Hudiksvall Bunden 30 Iftac AB iftac.se/yh-

utbildning/javautvecklare

2018-12-17 2019-01-25 2018-12-10

Utvecklas till en testare Kursens huvudsakliga innehåll

Under kursens gång får de studerande genom 

föreläsningar och praktiska övningar kunskap och 

färdigheter inom olika tekniker och verktyg för att 

kunna utveckla ett kritiskt tänkande, angripa 

problem ur olika perspektiv samt kunna förstå och 

angripa komplexa system och dess problem. Kursen 

ger även de studerande kunskap att förstå testarens 

roll i förhållande till övriga i projektet samt testarens 

unika roll i vissa aspekter av utvecklingen av nya 

programvaror.

Kursen tar upp:

• Kartläggning, modeller

• Kritiskt tänkande

• Kreativt tänkande

• Heuristik

• Analys av komplexa system

Mjukvarutestare Södertälje Bunden 25 Södertälje kommun, 

Campus Telje

campustelge.se/yrkeshogsk

ola/

2018-09-24 2018-10-26 2018-09-16

Utbildningsområde: Djurvård, Lantbruk, Skog och Trädgård

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde

Utbildningsområde: Ekonomi, administration och försäljning

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum
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Pedagogik Målet med kursen är att få kompetens om förmågan 

att lära ut kunskap relaterad till yrkesrollen på ett 

pedagogiskt och metodiskt sätt. 

Lönespecialist Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/lonespecialist-

2/

2018-12-10 2018-12-21 2018-11-15

Beskattningsrätt Syftet med kursen är att ge den studerande 

genomgripande kunskaper inom ämnet 

beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis.  Den 

studerande ska söka relevant rättsinformation. 

Kursen ska vidare utveckla de studerandes förmåga 

att självständigt lösa skatterättsliga problem och 

uppgifter för olika typer av associationer och 

löntagare. Den studerande ska föreslå potentiella 

skattedispositioner i bokslutet. 

Redovisningsekonom Lidköping Bunden 50 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom/

2018-12-31 2019-03-08 2018-12-03

Koncernredovisning Kursens syfte är att ge kunskap om innebörden av 

begreppet koncern och koncernredovisning. De 

studerande får kunskap om vad det innebär för ett 

företag att ingå i en koncern samt kompetens för att 

genomföra en enklare koncernredovisning. 

Redovisningsekonom Lidköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom/

2019-03-11 2019-03-22 2019-02-18

Beskattningsrätt Kursen ger de studerande genomgripande 

kunskaper inom ämnet beskattningsrätt. Vidare ska 

de studerande kunna föreslå potentiella 

skattedispositioner i bokslutet. Efter avslutad kurs 

ska den studerande även ha insikt i hur man söker 

rättsinformation.

Redovisningsekonom Jönköping Bunden 50 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-3/

2018-12-17 2019-02-22 2018-11-15

Koncernredovisning Kursen ska ge den studerande översiktlig kunskap 

om innebörden av koncern och koncernredovisning 

samt olika koncernbegrepp. De studerande ska även 

få en insikt i vad det innebär att praktiskt ingå i en 

koncern.

Redovisningsekonom Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-3/

2019-02-25 2019-03-08 2019-01-20

Ledarskap och organisation Syftet med kursen är att ge kunskaper i olika 

ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för 

att utveckla den studerandes inköpsledarskap. Den 

studerande ska ha utvecklat en kunskap om sin egen 

roll som ledare och färdigheter i att leda, hantera 

och kommunicera som ledare i en mindre grupp. 

Kursen ska även ge kunskaper om olika 

organisationsformer och deras användbarhet i olika 

sammanhang. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2018-10-01 2018-10-19 2018-09-12
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Förhandlingsteknik och 

affärsmässighet

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

om grundläggande strategier och taktiker i 

intressebaserad förhandling kopplat till 

kategoristrategi. Under kursens gång diskuteras 

också hur människans agerande vid 

förhandlingsbordet styrs av psykologiska, sociala och 

etiska aspekter.

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2018-10-22 2018-11-16 2018-10-03

Operativt inköpsstyrning Kursens syfte är att ge kunskaper inom styrning av 

en operativ anskaffningsprocess. Den studerande 

ska lära sig vilka delprocesser som förekommer i 

samband med inköp/avrop av varor och tjänster. 

Kursen ska ge förståelse för lagerstyrning och belysa 

de externa och interna krav som ställs på 

inköps/avropsprocessen i olika sammanhang. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2018-11-19 2018-12-14 2018-10-31

Business English Kursens syfte är ge den studerande tillräckliga 

kunskaper för att kunna fungera i en internationell 

miljö i samband med sin yrkesutövning. Kursen ska 

ge kompetens i att använda korrekt språk i skriftlig 

och muntlig affärskommunikation på engelska, bl. a. 

möten och förhandlingar, samt färdighet att 

korrespondera med tonvikt på de situationer som 

förekommer inom inköpsprocessen. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2018-12-17 2019-01-04 2018-11-28

Projektledning och 

metodik

Kursens syfte är att ge kunskap om projekt som 

arbetsform och ett projekts olika faser; planering, 

genomförande och uppföljning. Kursen ger den 

studerande färdigheter i att hantera flödet från 

projektidé och förberedelser till genomförande och 

avslut. Den studerande får efter avslutad kurs 

kompetens i att självständigt genomföra och leda 

enklare projekt, med fokus på inköp. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2019-01-07 2019-02-01 2018-12-19

Hållbara inköp Kursens syfte är att ge kunskap inom miljöområdet 

med bäring på inköp och upphandling. Den 

studerande ska få en fördjupad bild över fortsatt 

utveckling inom området hållbar försörjning och 

insikt i hur en verksamhet kan ta ansvar för hur de 

påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, 

miljömässigt som socialt perspektiv. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2019-02-04 2019-02-22 2019-01-15

Ledarskap och organisation Den studerande ska efter genomgången kurs ha 

förståelse för ledarskap, samt förstå vikten av 

självinsikt för att fungera som ledare, men även för 

att ledas. Den studerande ska ha verktyg och 

metoder för praktiskt ledningsarbete. Den 

studerande ska ha kunskap om olika 

organisationsformer och deras användbarhet i olika 

sammanhang. 

Strategisk inköpare Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-2/

2018-10-08 2018-10-26 2018-09-18
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Strategiskt inköp Den studerande ska efter genomgången kurs ha 

kunskap om hur inköpsorganisation inom 

tillverkande företag, offentlig sektor, handel, 

tjänsteföretag kan utformas. Den studerande ska ha 

en helhetssyn på inköps betydelse för 

verksamhetens måluppfyllelse och hur övriga 

verksamheters krav påverkar målformuleringen för 

inköp. Den studerande ska ha kännedom om vilka 

resurser som krävs för att styra en inköpsfunktion 

och vilka strategier och målsättningar som kan vara 

lämpliga att arbeta med. Den studerande ska ha 

kunskap om vikten av kategoristyrning för att skapa 

bästa möjliga besparingspotential och mervärde. 

Strategisk inköpare Linköping Bunden 35 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-2/

2018-10-29 2018-12-14 2018-10-10

Supply Chain Management Kursen ska ge kunskap om styrningen av 

materialflödet från råvaruleverantör till slutlig 

förbrukare. Flödet följs från leverantör via inköp, 

förråd, tillverkning och förädlingm lager, distribution 

och transport. Den studerande får förståelse för hur 

inköpsfunktionen samverkar med andra funktioner, 

såväl tekniskt som ekonomiskt, för att skapa en 

effektiv Supply Chain. Kursen ska ge den studerande 

ett helhetstänkande och förståelse för samtliga 

flöden i en verksamhet samt hur dessa kan påverka 

ett företag ekonomiskt. 

Strategisk inköpare Linköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-2/

2018-12-17 2019-01-11 2018-11-25

Att organisera och leda 

projekt

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur ett projekt 

planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i 

säljprocessen. Kursen ger den studerande möjlighet 

att genom metoder och egna erfarenheter kunna 

leda olika former av förändringsprocesser i en 

organisation. Den studerande får efter avslutad kurs 

kompetens i att självständigt genomföra 

kundorienterade projekt. Målet med kursen är att 

kunna driva projekt effektivt och framgångsrikt 

utifrån de behov som verksamheten och kunden 

efterfrågar.

Key Account Management Linköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

http://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management/

2018-10-08 2018-10-26 2018-09-17
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KAM fördjupning Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om 

KAM försäljning och hur man leder och utvecklar 

samarbetet med nyckelkunder ur ett 

helhetsperspektiv, samt verkar för långsiktiga, 

lönsamma och goda relationer. Målet med kursen är 

att hitta nya möjligheter till lösningar för utveckling 

både för företaget och för kunden inom hela 

företagets och kundens organisation; t. ex inom 

produktion, logistik, kvalitet m.m. Den studerande 

ska också kunna implementera 

nyckelkundsstrategier i en organisation. 

Key Account Management Linköping Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

http://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management/

2018-11-19 2018-12-14 2018-10-29

Ekonomistyrning 2 Kursens syfte och mål är att utveckla fördjupade 

kunskaper rörande sambandet mellan information, 

analys, planering och uppföljning av företagets 

ekonomiska informationsutbyte med de marknader 

företaget verkar på. Vidare ger kursen en fördjupad 

kunskap om vilka ekonomistyrningsverktyg som kan 

användas i organisationer för att erhålla korrekta 

beslutsunderlag. Kursen ger också en fördjupad

kunskap om företagens interna informationssystem. 

Kursen avser att särskilt utveckla kunskaper, 

färdigheter och kompetenser i teoretiska modeller 

och praktiska metoder för företags- och 

räkenskapsanalyser samt investeringsbedömningar.

Redovisningskonsult Kungsbacka Bunden 40 YHp Yrkeshögskolan Kungsbacka https://www.yrkeshogskola

n.se/hitta-

utbildning/sok/utbildning/?i

d=5317

2018-11-26 2019-03-01 2018-11-01

Key Account Management Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska 

grunderna i KAM försäljning.

Kursen ska ge den studerande redskap för hur man 

styr och leder samarbetet med

nyckelkunder, samt verkar för långsiktiga och goda 

relationer.

Målet med kursen är att ge den studerande ha 

fördjupad kunskap om och användbara redskap för 

hur man leder och utvecklar samarbetet med 

nyckelkunder ur ett helhetsperspektiv, samt verkar 

för långsiktiga, lönsamma och goda relationer. 

Kursen ger den studerande kunskaper om att hitta 

nya möjligheter till utveckling både för företaget och 

för kunden inom hela företagets och kundens 

organisation; t. ex inom produktion, logistik, kvalitet 

m.m. 

Företagssäljare Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

http://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

2018-11-12 2018-11-30 2018-10-22

http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/foretagssaljare-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/foretagssaljare-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/foretagssaljare-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/foretagssaljare-2/


Digital marknadsföring och 

affärer via nätet 

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

om hur informationsteknik kan användas i den 

digitala handeln och marknadsföringen för 

företaget.  Den studerande utvecklar förmågan att 

planera, organisera och följa upp utfallet av den 

digitala marknadsföringen. Den studerande ska få 

kunskaper om verktyg, metoder och modeller för 

digital handel och marknadsföring samt att 

självständigt kunna tillämpa dem. Målet med kursen 

är att den studerande ska få djupa kunskaper om 

hur digitala strategier påverkar marknadsföring och 

försäljning.

Företagssäljare Jönköping Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

http://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

2018-12-03 2019-01-04 2018-11-12

Affärsmannaskap Kursens syfte är att öka den studerandes förmåga 

att kunna se företagets marknad ur ett nationellt 

och internationellt perspektiv, och att kunna 

analysera marknadens behov och efterfrågan. Målet 

med kursen är att den studerande ska lära sig att 

kunna kombinera dessa kunskaper med det egna 

företagets kompetens och resurser, för att skapa ett 

så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter. 

Kursen ska även ge förståelse för kundlogik och 

kundens köpprocess

Företagssäljare Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

http://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

2019-01-07 2019-01-25 2019-01-02

Projektledning i 

säljprocessen

Kursens syfte är att ge kunskap om projektledning 

och ett projekts olika faser; planering, 

genomförande och uppföljning. Kursen ger de 

studerande färdigheter i att hantera hela 

säljprocessen från målbeskrivning och 

projektspecifikation, via all förplanering och 

genomförandet till uppföljning och rapportering. 

Fokus ligger på det som gör säljprojekten speciella 

och på det personliga engagemangets betydelse för 

projektresultatet.  De studerande får efter avslutad 

kurs kompetens i att självständigt genomföra 

kundorienterade projekt. Målet med kursen är att 

kunna driva projekt effektivt och framgångsrikt 

utifrån de behov som verksamheten och kunden 

efterfrågar.

Företagssäljare Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

http://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

2019-01-28 2019-04-19 2019-01-07

Beskattningsrätt Kursen ger de studerande genomgripande 

kunskaper inom ämnet beskattningsrätt. Vidare ska 

de studerande kunna föreslå potentiella 

skattedispositioner i bokslutet. Efter avslutad kurs 

ska den studerande även ha insikt i hur man söker 

rättsinformation.

Redovisningsekonom Tranås Bunden 50 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

http://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-4/

2018-12-17 2019-02-22 2018-11-29
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Projektledning och 

projektmetodik

För att skapa effektiva organisationer krävs ett 

utvecklande ledarskap. Framgångsrika ledare 

uppfattas som trovärdiga genom att de tillämpar ett 

utvecklande ledarskap som är grundat i självinsikt 

och social förmåga. Vår kurs bygger på det innehåll 

UGL bygger på och behandlar den aspekt av 

ledarskap och medarbetarskap som handlar om 

relationer, det vill säga hur medlemmarna i gruppen 

påverkar och påverkas av varandra. Denna 

skräddarsydda kurs behandlar ämnen om hur en 

grupp utvecklas och mognar, vad som händer i 

gruppen under utvecklingens gång samt om 

ledarskapets möjligheter och problematik relaterat 

till gruppens mognadsutveckling. Syftet är att den 

studerande skall bli effektivare som ledare, 

medarbetare och gruppmedlem för att härigenom 

bidra till såväl individuell utveckling som 

organisatoriska resultat i sin verksamhet.

Digital Buisness Developer Borås Bunden 30 Borås Stad - Borås 

Yrkeshögskola

https://www.boras.se/utbil

dningochforskola/borasyrke

shogskola/utbildningar/digit

albusinessdeveloper.4.73d0

644f15a5d575aa7181e6.ht

ml

2018-11-26 2019-01-18 2018-11-18

Kund och 

försäljningskunskap

Kursens syfte är att ge den studerande kunskapen 

om sin personliga säljstil, samt ge de rätta 

förutsättningarna för en kostnadseffektiv 

säljprocess. Målet med kursen är att den studerande 

ska utveckla de sin förmåga att agera kreativt och 

effektivt från första kundkontakt till avslut och 

uppföljning. Studerande ska få verktyg för att kunna 

utföra behovsanalyser.

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 40 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

/

2018-10-08 2018-10-09 2018-09-23

Företagsekonomi Kursens syfte är att ge de teoretiska grunderna om 

företagsekonomi. Den studerande får kunskap om 

företagskalkyler, prissättning, lagerkostnader och 

inblick i metoder för att utvärdera kundens 

ekonomiska förutsättningar. Studenten ska kunna 

tolka finansiella rapporter, inklusive nyckeltal. Målet 

med kursen är att den studerande ska ha kunskap 

om vikten av god kontroll över ekonomin inom 

försäljningsprocessen. De studerande ska kunna 

göra självkostnadskalkyler och ha kunskap om olika 

typer av budgetering. Kursen ger fördjupade 

kunskaper om ekonomiska förhållanden och 

utvecklingstendenser samt förståelse för vikten av 

lönsamhetsoptimering för både kunden och det 

egna företaget. 

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

/

2018-12-03 2019-01-04 2018-11-18



Marknadsföring Kursens syfte är att ge de teoretiska grunderna om 

företagsekonomi. Den studerande får kunskap om 

företagskalkyler, prissättning, lagerkostnader och 

inblick i metoder för att utvärdera kundens 

ekonomiska förutsättningar. Studenten ska kunna 

tolka finansiella rapporter, inklusive nyckeltal. Målet 

med kursen är att den studerande ska ha kunskap 

om vikten av god kontroll över ekonomin inom 

försäljningsprocessen. De studerande ska kunna 

göra självkostnadskalkyler och ha kunskap om olika 

typer av budgetering. Kursen ger fördjupade 

kunskaper om ekonomiska förhållanden och 

utvecklingstendenser samt förståelse för vikten av 

lönsamhetsoptimering för både kunden och det 

egna företaget. 

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

/

2019-01-07 2019-01-25 2018-12-16

Business English Kursens syfte är att ge den studerande kompetens i 

skriftlig och muntlig affärskommunikation på 

engelska. Målet med kursen är att den studerande 

ska få tillräcklig kunskap för att kunna fungera i en 

internationell miljö. Kursen ska ge kompetens i att 

använda korrekt språk i skriftlig och muntlig 

affärskommunikation på engelska, bl. a. möten och 

förhandlingar, samt korrespondens med tonvikt på 

de situationer som förekommer inom säljprocessen.

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

/

2019-01-28 2019-03-01 2019-01-06

Digital marknadsföring och 

affärer via nätet

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

om hur informationsteknik kan användas i den 

digitala handeln och marknadsföringen för 

företaget.  Den studerande utvecklar förmågan att 

planera, organisera och följa upp utfallet av den 

digitala marknadsföringen. Den studerande ska få 

kunskaper om verktyg, metoder och modeller för 

digital handel och marknadsföring samt att 

självständigt kunna tillämpa dem. Målet med kursen 

är att den studerande ska få djupa kunskaper om 

hur digitala strategier påverkar marknadsföring och 

försäljning

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

/

2019-03-04 2019-04-05 2019-02-10



Försäljningsstrategier Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om 

ett affärsmässigt synsätt och effektiva 

försäljningsstrategier. Den studerande får med sig 

konkreta verktyg, metoder och praktisk träning för 

att skapa mervärde för kunden, på ett sätt som är 

lönsamt för företaget. Målet med kursen är att 

skapa ett medvetande om hur processen från 

affärsidé, implementering går vidare till 

försäljningsstrategier, och därmed öka 

förutsättningarna för att nå uppsatta 

verksamhetsmål.

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

/

2019-04-08 2019-05-10 2019-03-17

Projektledning i 

säljprocessen

Kursens syfte är att ge kunskap om projektledning 

och ett projekts olika faser; planering, 

genomförande och uppföljning. Kursen ger de 

studerande färdigheter i att hantera hela 

säljprocessen från målbeskrivning och 

projektspecifikation, via all förplanering och 

genomförandet till uppföljning och rapportering. 

Fokus ligger på det som gör säljprojekten speciella 

och på det personliga engagemangets betydelse för 

projektresultatet.  De studerande får efter avslutad 

kurs kompetens i att självständigt genomföra 

kundorienterade projekt. Målet med kursen är att 

kunna driva projekt effektivt och framgångsrikt 

utifrån de behov som verksamheten och kunden 

efterfrågar.

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

/

2019-06-10 2019-06-28 2019-05-19

Affärsjuridik och avtal Kursens syfte är att ge förståelse för juridikens roll i 

företagets beslutsprocesser, samt ge insikt om de 

möjligheter och begränsningar som juridiken 

innebär för verksamheten.

Målet med kursen är att den studerande ska få 

kunskaper om det juridiska systemets uppbyggnad, 

avtals- och köprätt, konkurrenslagstiftning samt 

konsumenträtt och

marknadsföringslagstiftning. Förmåga att skriva 

större avtal och offerter.

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 30 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

/

2019-08-12 2019-09-20 2019-07-21



Säljarens ekonomi Kursens syfte är att den studerande efter kursen ska 

ha kunskap om hur man prissätter produkter, vilka 

marginaler man jobbar med och vad dessa 

marginaler skall täcka för kostnader. Målet med 

kursen är att den studerande ska kunna analysera 

hur en kund prissätter sin produkt för att på så sätt 

kunna argumentera och diskutera sitt pris. Den 

studerande ska även kunna förstå och räkna fram 

marginaler, TB1 och TB2 i kronor och i procent. Den 

studerande ska förstå vad dessa siffror säger och vad 

de har för funktion i säljprocessen.

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

/

2019-09-23 2019-10-04 2019-09-01

Affärsmannaskap Kursens syfte är att öka den studerandes förmåga 

att kunna se företagets marknad ur ett nationellt 

och internationellt perspektiv, och att kunna 

analysera marknadens behov och efterfrågan. Målet 

med kursen är att den studerande ska lära sig att 

kunna kombinera dessa kunskaper med det egna 

företagets kompetens och resurser, för att skapa ett 

så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter. 

Kursen ska även ge förståelse för kundlogik och 

kundens köpprocess.

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

/

2019-12-02 2020-01-03 2019-11-10

Key Account Management Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska 

grunderna i KAM försäljning. Kursen ska ge den 

studerande redskap för hur man styr och leder 

samarbetet med nyckelkunder, samt verkar för 

långsiktiga och goda relationer. Målet med kursen är 

att ge den studerande ha fördjupad kunskap om och 

användbara redskap för hur man leder och utvecklar 

samarbetet med nyckelkunder ur ett 

helhetsperspektiv, samt verkar för långsiktiga, 

lönsamma och goda relationer. Kursen ger den 

studerande kunskaper om att hitta nya möjligheter 

till utveckling både för företaget och för kunden 

inom hela företagets och kundens organisation; t. ex 

inom produktion, logistik, kvalitet m.m. 

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

/

2020-01-06 2020-01-24 2019-12-15



Key Account Management Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska 

grunderna i KAM försäljning. Kursen ska ge den 

studerande redskap för hur man styr och leder 

samarbetet med

nyckelkunder, samt verkar för långsiktiga och goda 

relationer. Målet med kursen är att ge den 

studerande ha fördjupad kunskap om och 

användbara redskap för hur man leder och utvecklar 

samarbetet med nyckelkunder ur ett 

helhetsperspektiv, samt verkar för långsiktiga, 

lönsamma och goda relationer. Kursen ger den 

studerande kunskaper om att hitta nya möjligheter 

till utveckling både för företaget och för kunden 

inom hela företagets och kundens organisation; t. ex 

inom produktion, logistik, kvalitet m.m. 

Företagssäljare Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

2018-11-12 2018-11-30 2018-10-21

Digital marknadsföring och 

affärer via nätet

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

om hur informationsteknik kan användas i den 

digitala handeln och marknadsföringen för 

företaget.  Den studerande utvecklar förmågan att 

planera, organisera och följa upp utfallet av den 

digitala marknadsföringen. Den studerande ska få 

kunskaper om verktyg, metoder och modeller för 

digital handel och marknadsföring samt att 

självständigt kunna tillämpa dem. Målet med kursen 

är att den studerande ska få djupa kunskaper om 

hur digitala strategier påverkar marknadsföring och 

försäljning.

Företagssäljare Jönköping Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

2018-12-03 2019-01-04 2018-11-11

Affärsmannaskap Kursens syfte är att öka den studerandes förmåga 

att kunna se företagets marknad ur ett nationellt 

och internationellt perspektiv, och att kunna 

analysera marknadens behov och efterfrågan. Målet 

med kursen är att den studerande ska lära sig att 

kunna kombinera dessa kunskaper med det egna 

företagets kompetens och resurser, för att skapa ett 

så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter. 

Kursen ska även ge förståelse för kundlogik och 

kundens köpprocess. 

Företagssäljare Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

2019-01-07 2019-01-25 2018-12-16



Projektledning i 

säljprocessen

Kursens syfte är att ge kunskap om projektledning 

och ett projekts olika faser; planering, 

genomförande och uppföljning. Kursen ger de 

studerande färdigheter i att hantera hela 

säljprocessen från målbeskrivning och 

projektspecifikation, via all förplanering och 

genomförandet till uppföljning och rapportering. 

Fokus ligger på det som gör säljprojekten speciella 

och på det personliga engagemangets betydelse för 

projektresultatet.  De studerande får efter avslutad 

kurs kompetens i att självständigt genomföra 

kundorienterade projekt. Målet med kursen är att 

kunna driva projekt effektivt och framgångsrikt 

utifrån de behov som verksamheten och kunden 

efterfrågar.

Företagssäljare Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

2019-01-28 2019-04-19 2019-01-13

KAM grund Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska 

grunderna i KAM försäljning. Målet med kursen är 

att ge den studerande fördjupad kunskap om och 

användbara redskap för hur man leder och utvecklar 

samarbetet med nyckelkunder ur ett 

helhetsperspektiv, samt verkar för långsiktiga, 

lönsamma och goda relationer. Kursen ger den 

studerande kunskaper om hur man genomför 

analyser inom KAM försäljningen

Key Account Management Jönköping Distans 30 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management-3/

2018-10-08 2018-11-16 2018-10-23

Business English Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade 

kunskaper och färdigheter i affärskommunikation i 

det globala affärsspråket engelska.

Målet med kursen är att ge kunskaper i 

affärskorrespondens, möten och förhandlingar samt 

interna affärsmöten, presentationsteknik, 

affärstermer.

Key Account Management Jönköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management-3/

2018-11-19 2018-12-07 2018-10-28

Företagsekonomi och 

finansiell planering

Kursens syfte är att ge de teoretiska grunderna i 

företagsekonomi. Målet med kursen är att den 

studerande ska ha kunskap om vikten av god 

kontroll över ekonomin inom försäljningsprocessen. 

Den studerande ska kunna göra 

självkostnadskalkyler och ha kunskap om olika typer 

av budgetering. Kursen ger fördjupade kunskaper 

om ekonomiska förhållanden och 

utvecklingstendenser samt förståelse för vikten av 

lönsamhetsoptimering för både kunden och det 

egna företaget.

Key Account Management Jönköping Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management-3/

2018-12-10 2019-01-04 2018-11-18
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Strategisk marknadsföring Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska 

grunderna om marknadsföringsstrategier gentemot 

kundgrupper och mot konkurrenter. Målet med 

kursen är att ge den studerande färdigheter och 

kompetens att kunna förstå marknadsföringens roll 

och betydelse för företagets produkt eller 

tjänsteprofilering och kostnadsstruktur. Kursen ger 

kunskaper om hur digitala strategier påverkar både 

marknadsföring och försäljningsområdet. Efter 

genomgången kurs ska den studerande kunna 

planera, organisera och följa upp utfallet av olika 

marknadsföringsstrategier. Kursen ska ge kunskap 

om hur en marknadsplan på strategisk nivå bereds, 

utformas och genomförs samt kunna följa upp 

marknadsplaner och granska dem ur ett realistiskt 

perspektiv.

Key Account Management Jönköping Distans 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management-3/

2019-01-07 2019-02-08 2018-12-16

Strategisk omvärldsanalys Kursens syfte är att ge den studerande en inblick i 

och förståelse för hur omvärldsanalysarbetet kan 

kopplas ihop med affärs- och utvecklingsprocesser 

samt vilka analysverktyg som kan användas till detta. 

Målet med kursen är att ge den studerande 

färdigheter och kompetens att självständigt kunna 

analysera hur nuvarande interna strategier och 

affärsmodeller bemöter framtiden. Den studerande 

ska efter kursen ha fördjupade kunskaper om olika 

typer av bakgrundsinformation som leder till olika 

typer av beslutsfattande samt veta vilka 

analysverktyg som finns tillgängliga. Den studerande 

ska ha kunskap i hur omvärldsanalysen kan kopplas 

ihop med företagets strategiska planering och hur 

detta omsätts i verksamhetsplaneringen.

Key Account Management Jönköping Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management-3/

2019-02-11 2019-03-08 2019-01-27
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Affärsjuridik och avtal Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska 

grunderna om juridikens roll i företagets 

beslutsprocesser, samt ge insikter om de möjligheter 

och begränsningar som juridiken innebär för 

verksamheten. Målet med kursen är att ge den 

studerande förståelsen för det juridiska systemets 

uppbyggnad, avtals- och köprätt, 

konkurrenslagstiftning samt konsumenträtt och 

marknadsföringslagstiftning. Vidare ska den 

studerande kunna upprätta och analysera juridiska 

dokument som kan förekomma inom området. Den 

studerande ska kunna upprätta och tolka avtal, samt 

föreslå lösningar på juridiska problem.

Key Account Management Jönköping Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management-3/

2019-03-11 2019-04-05 2019-02-10

Att organisera och leda 

projekt

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur ett projekt 

planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i 

säljprocessen. Målet med kursen är att kunna driva 

projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov 

som verksamheten och kunden efterfrågar. Kursen 

ger den studerande möjlighet att genom metoder 

och egna erfarenheter kunna leda olika former av 

förändringsprocesser i en organisation. Den 

studerande får efter avslutad kurs kompetens i att 

självständigt genomföra kundorienterade projekt. 

Key Account Management Jönköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management-3/

2019-04-08 2019-04-26 2019-03-17

KAM fördjupning Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om 

KAM försäljning och hur man leder och utvecklar 

samarbetet med nyckelkunder ur ett 

helhetsperspektiv, samt verkar för långsiktiga, 

lönsamma och goda relationer. Målet med kursen är 

att hitta nya möjligheter till lösningar för utveckling 

både för företaget och för kunden inom hela 

företagets och kundens organisation; t. ex inom 

produktion, logistik, kvalitet m.m. Den studerande 

ska också kunna implementera 

nyckelkundsstrategier i en organisation. 

Key Account Management Jönköping Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management-3/

2019-05-20 2019-06-14 2019-04-28

Utbildningsområde: Friskvård och kroppsvård

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum
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https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/


Hälsovägledning Kursens syfte är att ge den studerande kompetensen 

att på ett systematiskt och professionellt sätt arbeta 

med hälsovägledning. Detta ska kunna ske på såväl 

individ-, grupp- som organisationsnivå. Kursen syftar 

också till att ge den studerande djupgående 

kunskaper i utvecklande och motiverande 

samtalsmetoder. Vidare ger kursen den studerande 

förståelse för hur stress uppkommer och kunskaper 

om hur man arbetar med att förebygga och hantera 

stress hos kund. Kursen syftar även till att ge den 

studerande verktyg och metoder för att kunna sälja 

in sina tjänster till kunder samt att kunna informera 

om hälsa och hälsoarbete på ett tydligt och 

inspirerande sätt. Under kursen får den studerande 

också kunskap om sitt eget ledarskap och hur man 

kan utnyttja situationsanpassat ledarskap.

Massage - och 

friskvårdsterapeut

Linköping Bunden 35 Bergqvist Massage & 

Friskvårdsutbildningar AB

www.massageutbildningar.s

e

2018-12-03 2019-03-22 2018-10-01

Utbildningsområde: Hotell, restaurang och turism

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Hållbar utveckling Ska ge fördjupad förståelse för hållbar utveckling 

och dess koppling till besöksnäringen samt kunskap 

om kundpsykologi. Fokus på hur hållbar utveckling 

kan implementeras i en verksamhets alla led och 

vikten av en tydlig styrning. 

Koordinator inom 

besöksnäringen

Båstad Bunden 25 Båstad kommun Akademi 

Båstad

www.bastad.se/akademibas

tad/yhutbildningar/kvalifice

rad-koordinator-

specialisering-turism-och-

service/

2018-10-01 2018-11-02 2018-09-17

Projektledning & 

Projektmetodik

Ska ge färdigheter i att hantera projekt - från idé till 

utvärdering och rapportering som byggs upp av olika 

teorier och metoder. Kursen behandlar också 

projektgruppens roller samt olika ledarstilar.

Affärsutveckare turism Uddevalla, 

Lidköping, Borås

Bunden 25 Uddevalla kommun, 

Högskolecentrum Bohuslän

www.hcb.se/utbildning/yrk

eshogskoleutbildningar/affa

rsutvecklare-turism.html

2018-10-08 2018-11-09 2018-09-17

Revenue Management Kursen ger den studerande kunskap om hur man kan 

öka företagets intäkter och lönsamhet genom att 

agera utifrån marknadens förutsättningar och ta 

kontroll över utbud och efterfrågan.

Affärsutveckare turism Uddevalla, 

Lidköping, Borås

Bunden 15 Uddevalla kommun, 

Högskolecentrum Bohuslän

www.hcb.se/utbildning/yrk

eshogskoleutbildningar/affa

rsutvecklare-turism.html

2018-11-19 2018-12-07 2018-10-29

IT & Sociala medier Ska ge färdighet i att använda digitala kanaler för 

marknadsföring, kommunikation och försäljning och 

hur man följer upp resultaten i användning av olika 

sociala medier.

Affärsutveckare turism Uddevalla, 

Lidköping, Borås

Bunden 30 Uddevalla kommun, 

Högskolecentrum Bohuslän

www.hcb.se/utbildning/yrk

eshogskoleutbildningar/affa

rsutvecklare-turism.html

2018-12-10 2019-01-18 2018-11-19

http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html


Utbildningsområde: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Handledning Kursen ska ge fördjupade kunskaper i olika 

handledningsmodeller och färdigheter i handledning 

på olika nivåer och kollegial handledning på den 

egna arbetsplatsen.  Ge kunskaper om lärprocesser 

och kunskapsöverföring. 

Specialistutbildad 

undersköterska 

akutsjukvård

Vänersborg Bunden 10 Kunskapsforbundet Väst http://www.kunskapsforbu

ndet.se/vuxenutbildningen/

2019-01-07 2019-05-24 2018-12-22

Psykisk ohälsa ur ett 

mångkulturellt perspektiv

Kursen syftar till att ge den studerande specialiserad 

kunskap om kulturens betydelse för hur psykisk 

sjukdom och ohälsa yttrar sig. Utifrån det 

mångkulturella perspektivet studeras migrationens 

betydelse för det psykiska välbefinnandet. 

Kompetens för att känna igen traumatisering och 

veta hur trauma påverkar individens andra mående.

Specialistutbildad 

undersköterska - 

Psykriatri

Jönköping Distans 15 TUC Sweden AB https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/specialistutbild

ad-underskoterska-

psykiatri/

2018-12-17 2019-01-25 2018-11-25

Handledning och 

pedagogiskt 

förhållningssätt

Kursens syfte är att den studerande ska ha 

kunskaper i olika handledningsmodeller och 

färdigheter i kollegial handledning på den egna 

arbetsplatsen, samt färdigheter för att kunna 

använda ett process- och lösnings inriktat arbetssätt. 

Den studerande ska ha kunskap om lärprocesser och 

hur kunskapsöverföring kan ske i samband med 

yrkesutövning. Målet med kursen är att den 

studerande ska kunna överföra sin kunskap till 

övriga i arbetsteamet. 

Specialistutbildad 

undersköterska - 

Psykriatri

Jönköping Distans 15 TUC Sweden AB https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/specialistutbild

ad-underskoterska-

psykiatri/

2019-01-28 2019-01-29 2019-01-30

Utbildningsområde: Journalistik och information

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde

Utbildningsområde: Juridik

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde



Utbildningsområde: Kultur, media och design

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Glasförgyllning Kursen skall ge utökade kunskaper om färdigheter i 

förgyllning på glas. 

Förgyllare Tibro Bunden 15 Folkuniversitetets 

hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/forgyllare

2018-10-15 2018-12-21 2018-10-12

Polimentförgyllning Kursen ger grundläggande färdigheter i 

polimentförgyllning Undervisning ges i arbete med 

lim- och kritgrunder, som den studerande tillverkar 

under kursen. Den studerande tillverkar även 

poliment. Den studerande arbetar med guldläggning 

och polering av guldet med agatsten samt matering 

och patinering. Arbetet utförs på övningsobjekt och 

sedan på verkliga föremål.

Förgyllare Tibro Bunden 35 Folkuniversitetets 

hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/forgyllare

2018-10-15 2019-12-20 2018-10-12

Gjutformar och gjutningar Kursen ger kunskap om olika material till gjutformar 

och tillverkning av gjutformar. Kursen ger färdighet i 

att välja material till gjutningar och gjutmassor.

Förgyllare Tibro Bunden 30 Folkuniversitetets 

hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/forgyllare

2018-11-05 2019-12-20 2018-11-02

Marmorering I kursen ingår genomgång av material, penslar och 

spruta, grundning av pannåer med spruta, pensel 

och rulle samt målning av marmor såsom Carrara, 

Kolmård, kalksten, gul Siena, porfyr, granit, rouge de 

rance och vert de mer, en pannå av varje sort. De 

studerande utför kvalificerad ytbehandling av den 

färdiga produkten, såsom piedestal, urnor och 

konsolbord. 

Dekormålare Tibro Bunden 25 Folkuniversitetets 

hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/dekormalare

2018-10-08 2019-06-07 2018-10-04

Glasförgyllning Kursen skall ge kunskaper om förgyllning av glas. 

Tekniker med olika typer av färger och bladmetaller 

ingår. Undervisning i tekniker för framställning av 

porträttoch effektmåleri ges

Dekormålare Tibro Bunden 15 Folkuniversitetets 

hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/dekormalare

2018-11-05 2019-06-07 2018-11-01

Slagmetall  Kursen skall ge grundläggande färdigheter om 

förgyllning med slagmetaller och vilket underlag som 

krävs för att lägga slagmetaller, samt vilken 

ytbehandling som krävs. Kunskaper i att använda 

patinering och mattering för att uppnå önskad effekt 

på förgyllningsarbetet. 

Dekormålare Tibro Bunden 15 Folkuniversitetets 

hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/dekormalare

2018-11-12 2019-06-07 2018-11-08



Dekorationsmålning/ 

Komposition

Undervisning i skuggtekniker ges och de studerande 

arbetar med grissaille- och trompe-l'oeiltekniker. 

Flera tekniker från föregående kurser binds samman 

till ett mer komplett arbete där både 

ådringsmålning, marmorering och skuggtekniker 

ingår. Under kursen arbetar den studerande på olika 

underlag och med olika bindemedel.

Dekormålare Tibro Bunden 25 Folkuniversitetets 

hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/dekormalare

2018-11-19 2019-06-07 2018-11-15

Glasförgyllning Kursen skall ge utökade kunskaper om färdigheter i 

förgyllning på glas. 

Förgyllare Tibro Bunden 15 Folkuniversitetets 

hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/forgyllare

2018-10-15 2018-12-21 2018-10-12

Polimentförgyllning Kursen ger grundläggande färdigheter i 

polimentförgyllning Undervisning ges i arbete med 

lim- och kritgrunder, som den studerande tillverkar 

under kursen. Den studerande tillverkar även 

poliment. Den studerande arbetar med guldläggning 

och polering av guldet med agatsten samt matering 

och patinering. Arbetet utförs på övningsobjekt och 

sedan på verkliga föremål.

Förgyllare Tibro Bunden 35 Folkuniversitetets 

hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/forgyllare

2018-10-15 2019-12-20 2018-10-12

Gjutformar och gjutningar Kursen ger kunskap om olika material till gjutformar 

och tillverkning av gjutformar. Kursen ger färdighet i 

att välja material till gjutningar och gjutmassor.

Förgyllare Tibro Bunden 30 Folkuniversitetets 

hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/forgyllare

2018-11-05 2019-12-20 2018-11-02

Utbildningsområde: Pedagogik och undervisning

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde

Utbildningsområde: Säkerhetstjänster

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde



Utbildningsområde: Teknik, tillverkning, drift och underhåll

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

LIA - Produktionstekniskt 

projektarbete

Kunskap om hur det går till att beskriva och 

analysera ett problem, göra en analys av ett företags 

produktionsflöde eller enskild process samt ge 

förslag på lösningar/förbättringar.

Produktionsteknik Distans 15 Oskarshamn kommun, Nova 

Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova 2018-10-10 2018-11-10 2018-09-30

Bränsle och 

förbränningsteknik

Kursen ger kunskap om olika energislag som 

används som bränslen och om olika 

eldningsanordningar som förekommer vid 

förbränning av olika bränslen. Du får också kunskap 

om den stökometri som används för att beräkna till 

exempel luftbehovet vid en förbränning. Slutligen 

ingår olika metoder som finns för att rena rökgaser 

efter förbränning.

Kvalificerad 

drifttekekniker

Karlstad Bunden 20 Folkuniversitetet 

Kursverksamheten vid 

Göteborgs universitetet

http://www.folkuniversitete

t.se/drifttekniker

2018.12.10 2019.01.18 2018.12.03

Kyl- och 

värmepumpsteknik 

Kursen ger kunskap om kompressordrivna kyl-frys- 

och värmepumpssystem. Du kommer att få 

förståelse för hur dessa system fungerar vilket 

innebär dels en kunskap om vilka komponenter som 

ingår och dels vad dessa har för funktion. Kursen ska 

också ge kunskaper om de köldmedier som idag 

används, de som efterhand ersätter de tidigare och 

som då skapade stora miljöproblem.

Kvalificerad 

drifttekekniker

Karlstad Bunden 15 Folkuniversitetet 

Kursverksamheten vid 

Göteborgs universitetet

http://www.folkuniversitete

t.se/drifttekniker

2018.11.19 2018.12.07 2018.11.12

Föremålsarbete, 

restaurering

Kursen består av praktiskt arbete med ett antal 

möbler, t.ex. en större lådmöbel (t.ex. chiffonjé, 

byrå, sekretär) med moment som genomgång med 

kund, skadeanalys, åtgärdsbedömning, prissättning, 

fanerskador, nedlimning, komplettering, skador i 

stomme, lådjustering, justering av dörr och klaff, 

låssmide, nyckeltillverkning, reparation, 

komplettering och patinering av beslag och 

ytbehandling.

Möbelrestaurerare Tibro Bunden 90 Folkuniversitetets 

Hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/mobelrestaurerare

2018-09-24 2019-06-07 2018-09-21

Fördjupning, valfritt 

hantverk

Den studerande får själv välja fördjupningskurser 

inom tapetsering, förgyllning, träbildhuggeri, 

dekormåleri och restaureringsteknik. 

Möbelrestaurerare Tibro Bunden 45 Folkuniversitetets 

Hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/mobelrestaurerare

2018-10-01 2019-06-07 2018-09-28

Föremålsarbete, 

restaurering

Kursen består av praktiskt arbete med ett antal 

möbler, t.ex. en större lådmöbel (t.ex. chiffonjé, 

byrå, sekretär) med moment som genomgång med 

kund, skadeanalys, åtgärdsbedömning, prissättning, 

fanerskador, nedlimning, komplettering, skador i 

stomme, lådjustering, justering av dörr och klaff, 

låssmide, nyckeltillverkning, reparation, 

komplettering och patinering av beslag och 

ytbehandling.

Möbelrestaurerare Tibro Bunden 90 Folkuniversitetets 

Hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/mobelrestaurerare

2018-09-24 2019-06-07 2018-09-21

http://www.oskarshamn.se/nova


Fördjupning, valfritt 

hantverk

Den studerande får själv välja fördjupningskurser 

inom tapetsering, förgyllning, träbildhuggeri, 

dekormåleri och restaureringsteknik. 

Möbelrestaurerare Tibro Bunden 45 Folkuniversitetets 

Hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/mobelrestaurerare

2018-10-01 2019-06-07 2018-09-28

Svarvning Kursen ger grunderna i skärsvarning. Verktyg och 

hjälpmedel, slipning och bryning av svarvstål, 

svarvning av olika grundformer, svarvning av 

sammansatt form samt svarvning av knoppar i olika 

material.

Möbelrestaurerare Tibro Bunden 5 Folkuniversitetets 

Hantverkscentrum i Tibro

http://www.folkuniversitete

t.se/mobelrestaurerare

2018-10-08 2018-12-21 2018-10-05

Automation och 

robothantering inom 

livsmedlesproduktion

Kursen ger fördjupade kunskaper om 

programmering av industriella styrsystem. Den 

studerande får fördjupade kunskaper inom 

automation som tex felsökning, PLC-programmering, 

övervakning av produktionsprocesser, styrsystems 

uppbyggnad och funktion, mät- och reglertekniska 

system, samt omvandla kunskaperna till underhåll 

av processer och maskiner inom, 

livsmedelsproduktion. Kursdeltagaren skall under 

kursen konstruera ett styrprogram för en maskin. 

Kursen ger kunskaper och färdigheter i 

programmering av en industrirobot. Kursen skall 

dessutom ge inblick i robotens användningsområden 

och dess betydelse i olika tillverkningssystem för 

automatiserad produktion. Kursen ger goda 

kunskaper inom robotsäkerhet, pneumatisk, 

hydralik och mekanik. Kursen ge den studerande 

kunskap om flödes och processkartläggning, 

processkontroll, mätteknik/kalibreringar av 

processen, och produkten.

Processtekniker med 

livsmedelskompetens

Örebro Distans 70 Stiftelsen Yrkeshögskolan 

Sverige

www.skys.se 2018-10-01 2018-12-21 2018-09-11

Teknisk engelska Kursen ger specialistkunskaper i de för yrket 

relevanta ord och formuleringar som används i både 

skriftlig och muntlig kommunikation, så som 

fackspecifika termer och texter, kunna beskriva 

yrkesspecifika tekniska processer på engelska samt 

behärska rapportskrivning på engelska.Eftersom 

tekniska manualer och instruktioner inom branschen 

ofta är beskrivna på engelska är det viktigt att den 

studerande behärskar branschuttryck. Den 

studerande skall även kunna använda sig av enklare 

engelsk konversation i mötet med kunder och 

branschföreträdare.

Processtekniker med 

livsmedelskompetens

Örebro Distans 10 Stiftelsen Yrkeshögskolan 

Sverige

www.skys.se 2019-02-04 2019-02-15 2019-01-14

http://www.skys.se/
http://www.skys.se/


Matsäkerhet och hygien Kursen ger den studerande kvalificerade kunskaper 

om Livsmedelslagen. Kursen ger kunskap om vikten 

av spårbarhet i varje del av produktionen.Kursen ger 

fördjupade kunskaper om hygien, om 

mikrobiologiska och kemiska faror, egenkontroll och 

HACCP (EU:s livsmedelsförordning - Hazard Analysis 

of Critical Control Points). Kursen ska även ge 

kunskap och praktiska tillämpningsbara verktyg 

gällande lagstiftning och branschriktlinjer samt 

internationella regler som berör arbete med 

livsmedel.

Kursen ger också djupa kunskaper om förpackningen 

och förpackningsteknik.

Processtekniker med 

livsmedelskompetens

Örebro Distans 10 Stiftelsen Yrkeshögskolan 

Sverige

www.skys.se 2019-02-18 2019-03-01 2019-01-28

Linjeeffektivitet, effektiv 

och optimerade 

livsmedelsprodukt

Kursen ger djupa kunskaper inom det breda 

begreppet produktionsekonomi.  Studenten lär sig 

göra avancerade "flaskhalsanalyser, att skapa 

linjeeffektivitet i varje del av en linje. Kursen ger djup 

förståelse för driftsäkerhets och underhållsfrågor i 

samband med nyanskaffning av en maskin eller helt 

produktionslina. .

Kunskap att beräkna olika investeringar i relation till 

effektivitets höjningar. Kursen ska även utveckla 

kunskaper i att beräkna vinsten av en förbättring  

Kursen ska dessutom utveckla förmågan att arbeta 

enligt metoden Planera, Genomföra, Studera, Agera 

(PGSA).

Processtekniker med 

livsmedelskompetens

Örebro Distans 30 Stiftelsen Yrkeshögskolan 

Sverige

www.skys.se 2019-03-04 2019-04-12 2019-02-11

Kvalitetsarbete inom 

livsmedelsproduktion, 

LEAN

Kursen ger djup kunskap vad Lean är och hur Lean 

implementeras i  livsmedelsproduktionen. Kursens 

ger destuderande djupare kunskap om Lean och de 

verktyg som används i Lean-arbete.

Efter kursen ska den studerande:

• Kunna de fem huvudprinciper som Lean baseras på

• Kunna identifiera de 7 slöserierna som finns i 

företag och organisationer

• Kunna skapa Lean implementeringsplaner

- kunna genomföra 5S-arbete

- kunna beskriva Kanban

- kunna arbeta med paretodiagram och 

Ishikawa/fiskbensdiagram för problemlösning

Processtekniker med 

livsmedelskompetens

Örebro Distans 10 Stiftelsen Yrkeshögskolan 

Sverige

www.skys.se 2019-04-15 2019-04-26 2019-03-25

Mönsterkonstruktion och 

gradering2

Kursen ger grundläggande och fördjupade 

kunskaper i datoriserad mönsterkonstruktion och 

gradering (CAD)samt kunskaper i att framställa 

måttabeller. Kursen ger kunskap i passformsarbete 

med 3D-teknik.

Garment Technical 

Designer

Borås Bunden 40 Borås Yrkeshögskola https://www.boras.se/utbil

dningochforskola/borasyrke

shogskola/enstakakurser.4.

51dad5c315ec786da4c7654

.html

2018-12-03 2019-05-31 2018-11-11

http://www.skys.se/
http://www.skys.se/
http://www.skys.se/


Utbildningsområde: Transporttjänster

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Projektledning och 

projektmetodik

Kursens syfte är att ge kunskap om projekt som 

arbetsform och ett projekts olika faser; planering, 

genomförande och uppföljning. 

Logistiker Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/logistiker/

2018-12-10 2018-12-28 2018-11-15

Ledarskap Målet är att ge kunskaper i olika ledarskapsstilar, 

metoder och verktyg som krävs för att utveckla sitt 

ledarskap. Den studerande ska ha utvecklat en 

kunskap om sin egen roll som ledare och färdigheter 

i att leda och kommunicera som ledare i en mindre 

grupp. 

Logistiker Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh

ogskola/vara-

utbildningar/logistiker/

2018-12-31 2019-01-18 2018-11-30

Utbildningsområde: Övrigt

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde

http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/logistiker/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/logistiker/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/logistiker/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/logistiker/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/logistiker/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/logistiker/

