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Utbildningsområde: Bygg, anläggning och fastighet

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

ansökningsdatum

Ritningslära Kursens syfte är att ge kunskaper om gällande regler 

och standarder för att upprätta samt uppdatera en 

befintlig ritning. Kursen ger kunskap om synergier 

mellan värmeanläggningar och ventilationssystem 

samt förståelse för innehållet i en VVS-ritning 

(värme, ventilation och sanitet). De studerande 

erhåller även förståelse för 

energisimuleringsprogram. Kursens mål är att de 

studerande ska ha förmågan att kunna tolka 

information och symboler på ritningar 

förekommande i yrkesrollen som energiingenjör. 

Energiingenjör Tranås Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/energiingenjor

/

2019-12-23 2020-01-03 2019-12-01

Tillämpad energiberäkning Kursens syfte är att ge kunskap i hur 

energisimuleringsprogram är uppbyggda och 

fungerar. Kursen ger de studerande kunskap hur 

man genomför en energisimulering på en byggnad. 

Vidare ska de studerande kunna analysera en ritning 

och kunna överföra den informationen till 

energisimuleringsprogrammet. De studerande ska 

genom praktiskt arbete med ett 

energisimuleringsprogram få förståelse för syftet 

med energisimulering och kunna analysera 

resultatet.  Målet med kursen är att ge en fördjupad 

kännedom om hur ritningslära, byggnadsteknik, 

ventilationsteknik och energianalys möts i ett 

energisimuleringsprogram, samt kunskap i hur man 

utför en energisimulering. Vidare är målet att kunna 

analysera resultat, genomföra 

rimlighetsbedömningar och rekommendera 

energisparåtgärder.

Energiingenjör Tranås Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/energiingenjor

/

2020-01-06 2020-01-17 2019-12-15



Projektledning och 

projektmetodik

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 flödet, från 

projektidé och förberedelser till genomförande och 

avslut. Kursen syftar till att ge insikt i hur 

förändringar och kortare projekttider i branschen 

ställer ökade krav på projektarbetet. 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 samt kunna följa och 

utvärdera processen. 

Energiingenjör Tranås Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/energiingenjor

/

2020-01-20 2020-02-07 2019-12-29

Miljöcertifiering och 

hållbarhet

Kursens syfte är att ge avancerade kunskaper om 

certifieringar av energiledningssystem mm som ISO 

5000 och Miljöbyggnad. Kursen ger en helhetsbild i 

energi- och hållbarhetsfrågorna. Att känna till 

utvecklingstrender inom energieffektivisering och 

hållbarhet och hur man uppdaterar och anpassar 

och följa utvecklingen i branschen. Ger kunskaper 

om rådande lagstiftningar, direktiv, förordningar och 

andra styrmedel och kunskap om vilka instanser, 

organisationer och myndigheter som ansvarar för 

dessa t ex EU, Energimyndigheten och Boverket. 

Kunskap om EU-direktivet gällande byggnaders 

energiprestanda och miljölagstiftning och 

innebörden av en energitillsyn. Målet är att kunna 

redogöra för energieffektivisering och hållbarhet 

som begrepp. Efter avslutad kurs kunna identifiera 

drivkrafter ur ett miljö-, ekonomi-, hållbarhets- och 

samhällsperspektiv och utifrån problembaserat 

lärande kunna analysera konsekvenser av 

energianvändningen.

Energiingenjör Tranås Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/energiingenjor

/

2020-02-10 2020-03-06 2020-01-19

Ledarskap och 

arbetsledning

Kursens syfte är att ge kunskaper i olika 

ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för 

att utveckla sitt ledarskap. De studerande ska ha 

utvecklat en kunskap om sin egen roll som ledare 

och färdigheter i att leda och kommunicera som 

ledare i en grupp. De studerande ska ha kunskap om 

den coachande rollen, i sitt ledarskap, för att 

kontinuerligt utveckla den enskilde medarbetaren i 

sin yrkesroll och samtidigt värna om den 

psykosociala arbetsplatsen. 

Energiingenjör Tranås Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/energiingenjor

/

2020-05-25 2020-06-12 2020-05-03



Elinstallationer i byggnader Kursen ger bland annat kunskap om 

starkströmstillämpningar och moment som 

induktiva och kapacitiva laster, faskompensering, 

störningar och tillämpningar i olika installationer. 

Färdigheter i att dimensionera kraft- och 

belysningsanläggningar och utföra enklare 

konstruktionsberäkningar.

Elkonstruktör Linköping Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/elkonstruktor/

2019-08-19 2019-09-20 2019-07-28

Elmaskiner och ellära Kursen ger bland annat kunskaper och färdigheter i 

att kunna utföra beräkningar för val av vanligt 

förekommande elmaskiner och elanläggningar. 

Kursen ger även kunskaper om maskinsäkerhet.

Elkonstruktör Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/elkonstruktor/

2019-09-23 2019-10-11 2019-09-01

Elkraft Kursen ger bland annat kunskaper om distribution 

och transmission av elkraft inom låg- och 

högspänningsnät, samt kunskaper om det nationella 

elnätets funktion och uppbyggnad.

Elkonstruktör Linköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/elkonstruktor/

2019-10-14 2019-11-08 2019-09-22

Projektledning och 

projektmetodik

Kursen ger bland annat kunskap om projektledning 

och ett projekts olika faser; planering, 

genomförande och uppföljning.

Elkonstruktör Linköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/elkonstruktor/

2019-11-11 2019-12-06 2019-10-20

Miljö, kvalitet och hållbar 

el

Kursen ger bland annat kunskaper i 

elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett miljö- 

och energiperspektiv. Hur hållbar el framställs, vilka 

energikällor som används och framtidens el och 

energikällor.

Elkonstruktör Linköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/elkonstruktor/

2019-12-09 2019-12-20 2019-11-17

Fördjupad elkonstruktion, 

CAD och 3D modellering

Kursen ger bland annat kunskaper och färdigheter i 

framställning av olika ritningsunderlag för 

installation av eltekniska system med CAD, samt 

färdigheter i 3D-modellering, inklusive integrering 

med byggnadsritningar.

Elkonstruktör Linköping Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/elkonstruktor/

2019-12-23 2020-01-24 2019-12-01

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. 

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2019-10-07 2019-10-18 2019-09-15

Kommunikation och 

affärsmannaskap

Kursen syfte är att ge den studerande fördjupade 

kunskaper i kommunikation och hur man anpassar 

efter målgrupp. 

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2019-10-21 2019-11-08 2019-09-29

Kyl- & El-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. 

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2019-11-11 2019-11-29 2019-10-20



Förvaltningsteknik Är att ge den studerande fördjupad teoretisk och 

praktisk kunskap i energieffektivisering och 

genomförande av energianalys av byggnader. 

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2019-12-02 2019-12-20 2019-11-10

Projektledning och 

projektmetodik

Är att ge kunskap om projektledning och ett projekts 

olika faser och beslutspunkter. Kursen ger den 

studerande färdigheter i att hantera hela flödet från 

projektplan och planering till genomförande och 

avslut.

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2019-12-23 2020-01-17 2019-12-01

Samhällsplanering och 

fastighetsteknik

Kursen är för dig som vill förstå och lära mer om 

rättsväsendets uppbyggnad och funktion utifrån 

samhällsplaneringsprocessen samt 

samhällsplaneringens olika faser.

Upplägg: Utbildningen genomförs på heltid/distans 

med x antal träffar på Campus Kramfors under 

veckorna (49) till (11).

Innehåll: - Rättskunskap, - Fastighetsrätt, - Plan och 

byggnadslagen, - Samhällsplanering

Mätningstekniker Kramfors Distans 50% 40 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

http://www.yhk.se/utbildni

ngar/matningstekniker/

2019-10-28 2020-05-15 2019-10-01

GIS-Geografiskt 

informationssystem

Kursen Geografiskt informationssystem är för dig 

som vill förstå och lära mer om hur man samlar in, 

lagrar, analyserar och presenterar geografiska data 

med hjälp av ett datorbaserat system.

Upplägg: Utbildningen genomförs på heltid/distans 

med träffar på Campus Kramfors under veckorna 

(02) till (07).

Innehåll: - Geografiska data och databaser, - Analys i 

raster- och vektormiljöer i GIS, - Kartografisk 

presentationsteknik, - Ekonomiska och 

organisatoriska aspekter, - Referenssystem och kart-

projektioner, - Topologi, - Fjärranalys, - GIS i 

marknadsföring 

Mätningstekniker Kramfors Distans 50% 25 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

http://www.yhk.se/utbildni

ngar/matningstekniker/

2020-01-01 2020-03-30 2019-12-15

Byggteknik Syftet med kursen är att bredda de studerandes 

kunskaper gällande byggteknik såsom byggnaders 

konstruktion och dess varierade egenskaper.

Byggproduktionsledare Gällivare Distans med 

lärarledda 

tillfällen från 

någon av 

kursorterna

30 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

http://lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare/

2019-11-04 2019-12-13 2019-10-25

Byggmätning och 

utsättning

Syftet med kursen är att ge de studerande såväl 

teoretiska som praktiska kunskaper i att tolka och 

kommunicera byggritningar, beskrivningar och 

anvisningar från byggprocessens olika delar. 

Byggproduktionsledare Gällivare Distans med 

lärarledda 

tillfällen från 

någon av 

kursorterna

25 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

http://lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare/

2019-12-16 2020-01-17 2019-12-08

http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/


Fördjupning 

Byggprocessen (bygger på 

grundkurs i utbildningen)

Syftet med denna valbara kurs är att genom arbete 

med tillämpade kunskaper ge fördjupade kunskaper 

för de studerande gällande produktionsplanering, 

kalkylering och byggprocessens olika skeenden.

Byggproduktionsledare Gällivare Distans med 

lärarledda 

tillfällen från 

någon av 

kursorterna

35 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

http://lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare/

2020-01-20 2020-03-06 2020-01-13

Fördjupning Mark och 

anläggning (bygger på 

grundkurs i utbildningen)

Syftet med kursen är att ge de studerande 

specialiserade kunskaper gällande byggnation av 

vägar, gator och järnvägar baserat på olika underlags 

påverkan på materialval och dimensionering. Den 

ska även ge fördjupade kunskaper om olika 

konstruktioner och tekniker gällande 

industribyggnader och broar.

Byggproduktionsledare Gällivare Distans med 

lärarledda 

tillfällen från 

någon av 

kursorterna

35 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

http://lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare/

2020-01-20 2020-03-06 2020-01-13

Arkitektur- och 

bebyggelsehistoria

Kursen ger övergipande kunskaper om 

bebyggelsehistoria och byggnadsdelar. Ges i 

samarbete med Göteborgs Universitet.

Kulturmålare - 

traditionellt 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 25 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

www.dacapomariestad.se 2020-01-01 2020-02-07 2019-12-15

Emulsionsfärger Ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i 

hantverksprocesserna ¡ tillverkningen och bruket av 

temperafärger, med tyngdpunkt på funktionen hos 

emulgerande fraktionen.

Kulturmålare - 

traditionellt 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 15 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

www.dacapomariestad.se 2020-01-13 2020-02-21 2019-12-15

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 - 

traditionellt 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 10 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

www.dacapomariestad.se 2019-10-21 2019-11-01 2019-10-15

Limfärg, tapet och 

schablon

Kursens övergripande mål är att ge studenterna 

grundläggande färdighet och insyn i 

hantverksprocesserna i limfärg. Ytor som skall 

ytbehandlas är vägg/tak och som i tidigare kurser 

har pappspänns och vävspänns, studenter förfogar 

över ett eget väggparti samt delar takyta med en 

annan student.

Kulturmålare - 

traditionellt 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 20 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

www.dacapomariestad.se 2020-03-16 2020-04-10 2020-03-01

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 - 

traditionellt 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 15 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

www.dacapomariestad.se 2020-05-04 2020-05-22 2020-05-01

http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/
http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/Byggproduktionsledare/


Linoljefärg interiört måleri 

inkl. laserade ytor

Kursens mål att 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. 

Studenterna lär sig känna till grundningsmetoder för 

linoljemåleri inomhus för att kunna tillämpa 

arbetsmomenten fram till färdigmålad yta. I en 

mindre kursdel ingår även laserande ytskikt och 

principerna för restaurering av dessa.

Kulturmålare - 

traditionellt 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 30 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

www.dacapomariestad.se 2019-11-11 2019-12-20 2019-11-01

Papp- och vävspänning Kursens övergripande mål är att ge studenterna 

grundläggande färdighet och insyn i 

hantverksprocesserna i papp och vävspänning. 

Kursen börjar med tak och väggar pappspänns och 

vävspänns, studenter förfogar över ett eget 

väggparti samt delar takyta med en annan student. I 

kursen introduceras material och tekniker genom 

teoretiska studier och praktisk tillämpning. Målet är 

att bli bekant med papp och pappers kvalitéer, lim 

för olika ändamål, traditionella grunderingar för 

papp och väv.

Kulturmålare - 

traditionellt 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 15 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

www.dacapomariestad.se 2020-02-24 2020-03-13 2020-02-15

Examensarbete Målet med kursen är att den studerande ska 

planera, genomföra samt muntligt och skriftligt 

presentera en mindre undersökning kring en vald 

fördjupning inom målerihantve

Kulturmålare - 

traditionellt 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 15 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

www.dacapomariestad.se 2020-04-13 2020-05-01 2020-04-01

Färglära Att ge studenten grundläggande kunskaper i färglära 

och dess tillämpning, färgläran integreras i övriga 

kurser och knyts till de i kursen förekommande 

bindemedel.

Kulturmålare - 

traditionellt 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 10 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

www.dacapomariestad.se 2019-11-04 2019-12-21 2019-11-01

Utbildningsområde: Data/IT

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

ansökningsdatum

Configuration 

management tools

Kursen ger förståelse för nyttan av Configuration 

management tools, då behovet av att automatisera 

konfigurering av Linuxservrar växer. Kursen ger 

kunskap om vilka konfigureringsverktyg som finns 

att tillgå Studenten får mer ingående kunskap om 

hur ett av verktygen är uppbyggt.

Systemingenjör Linux Hudiksvall Bunden 20 Edugrade AB https://edugrade.com/se/y

h-

utbildning/it/systemingenjo

er-linux/

2020-01-13 2020-02-07 2020-01-10

https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/
https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/
https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/
https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/


Enterprise stack Kursen ger kunskaper om Linux som en enterprise 

applikationsserver och vilka system som kan 

användas för att bygga upp en sådan miljö. Kursen 

omfattar också installation och konfigurering av 

någon av de vanligaste databaserna.

Systemingenjör Linux Hudiksvall Bunden 30 Edugrade AB https://edugrade.com/se/y

h-

utbildning/it/systemingenjo

er-linux/

2019-12-02 2020-01-10 2019-11-29

Python programmering Kursens mål är att den studerande ska ha god 

kunskap i programmeringsspråket Python samt  

kunna skriva program och utnyttja sockets för 

kommunikation över både det lokala nätverket och 

internet. Den studerande får också lära sig hur 

Python kan användas för analys av loggar genom 

parsing av text vilket kan automatiseras och 

användas för att generera larm eller rapporter.

Systemingenjör Linux Hudiksvall Bunden 25 Edugrade AB https://edugrade.com/se/y

h-

utbildning/it/systemingenjo

er-linux/

2019-09-30 2019-11-01 2019-09-27

Xamarin Kursens mål är att studenterna ska kunna grunderna 

i

programmeringsspårket C# och känna till .NET samt 

kunna skapa

mobilapplikationer till Android, iOS, och Windows 

med Xamarin.

Mobilapputvecklare Stockholm Bunden 25 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

https://www.sti.se/yh-

utbildningar/mobilapputvec

klare/

2019-11-18 2019-12-20 2019-09-15

Crossmediaproduktioner 

för hållbara publika platser 

med tillgänglighet

I denna kurs kommer du enskilt eller i grupp utveckla 

ett crossmedia-projekt för en publik plats/turistmål. 

Kursen varvar teori med praktiska moment och ger 

inblick i inkluderande design och ekologiskt 

tänkande vid utveckling av publika platser.

Projektledare för Cross 

Media-produktioner

Mariestad Bunden 25 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

https://www.dacapomaries

tad.se/sidor/utbildningar/yr

keshogskoleutbildningar/pr

ojektledarecrossmediaprod

uktioner.4.357c6cd7168870

999d517b0c.html

2019-11-04 2020-01-12 2019-11-04

Affärsprocessmetodik Kursen ger grundläggande kunskaper i 

offertskrivande och kalkylering för kundhantering, 

från enskild produktion till större koncept. Via 

studiebesök, föreläsningar och seminarier ges en 

vidgad inblick i branschen samt en ökad förståelse 

för yrkesrollen.

Projektledare för Cross 

Media-produktioner

Mariestad Bunden 25 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

https://www.dacapomaries

tad.se/sidor/utbildningar/yr

keshogskoleutbildningar/pr

ojektledarecrossmediaprod

uktioner.4.357c6cd7168870

999d517b0c.html

2019-11-04 2020-01-12 2019-11-04

Metodik och praktik i 

projektutveckling och 

projektledning

I denna kurs kommer du enskilt eller i grupp 

projektleda en crossmedia-produktion. Kursen ger 

grundläggande branschkunskaper om skillnader 

mellan privat och offentlig miljö. Du ges möjlighet 

att bedöma vilken typ av applikation som passar 

bäst beroende på plats, exempelvis virtual eller 

augmented reality? Kursen varvar praktiska 

övningar, studiebesök och föreläsningar.

Projektledare för Cross 

Media-produktioner

Mariestad Bunden 50 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

https://www.dacapomaries

tad.se/sidor/utbildningar/yr

keshogskoleutbildningar/pr

ojektledarecrossmediaprod

uktioner.4.357c6cd7168870

999d517b0c.html

2020-01-13 2020-05-31 2020-01-13

https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/
https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/
https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/
https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/
https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/
https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/
https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/
https://edugrade.com/se/yh-utbildning/it/systemingenjoer-linux/


Marknadsföring och 

varumärkesutveckling

Genom studiebesök och föreläsningar presenteras 

framgångsrika crossmedia-projekt och deras 

koppling till marknadsföringsstrategier. Kursen har 

fokus på varumärkesstrategi, att exempelvis skapa 

promotion-kampanjer i social media, och ger tillfälle 

till reflektion kring skillnader i formulering vid 

kommunikation riktad till olika målgrupper.

Projektledare för Cross 

Media-produktioner

Mariestad Bunden 25 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

https://www.dacapomaries

tad.se/sidor/utbildningar/yr

keshogskoleutbildningar/pr

ojektledarecrossmediaprod

uktioner.4.357c6cd7168870

999d517b0c.html

2020-01-13 2020-03-22 2020-01-13

Kundhantering och 

kundrelationer

I denna kurs får du kunskaper inom försäljning, 

marknadsföring och kundkommunikation. Du 

kommer öka din förståelse för hur man koordinerar 

arbete med kunder och/eller medieutvecklare samt 

få en inblick i kundprocesser och arbete för 

kundtillfredsställelse.

Projektledare för Cross 

Media-produktioner

Mariestad Bunden 25 Mariestads kommun, 

Dacapo Mariestad

https://www.dacapomaries

tad.se/sidor/utbildningar/yr

keshogskoleutbildningar/pr

ojektledarecrossmediaprod

uktioner.4.357c6cd7168870

999d517b0c.html

2020-03-23 2020-05-31 2020-03-23

Utbildningsområde: Djurvård, Lantbruk, Skog och Trädgård

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

ansökningsdatum

Juridik för arbetsledare 

inom trädgård

Kursen behandlar både de lagar och andra 

bestämmelser som har med ledning av personal att 

göra och styrdokumenten inom 

entreprenadjuridiken.

Arbetsledare - 

specialisering trädgård

Båstad Distans 20 Båstad kommun Akademi 

Båstad

www.akademi.bastad.se 2019-09-16 2019-11-08 2019-09-01

Kvalitet och miljö Kursen ska ge kompetens att stärka företagets 

konkurrensförmåga inom kvalitets- och

miljöområdet genom att tillämpa 

miljöledningssystemets funktioner i praktiken.  

Arbetsledare - 

specialisering trädgård

Båstad Distans 20 Båstad kommun Akademi 

Båstad

www.akademi.bastad.se 2019-11-11 2020-01-03 2019-10-20

Upphandling och 

kalkylering

Kursen tar upp byggprocessens olika skeenden; 

anbudsgivning, offertskrivning, prissättning, 

kalkylering, kapacitetsanalys av personal och 

maskiner, arbetsplanering, förhandling, byggmöten 

och projektmetodik.

Arbetsledare - 

specialisering trädgård

Båstad Distans 30 Båstad kommun Akademi 

Båstad

www.akademi.bastad.se 2020-01-06 2020-03-27 2019-12-01

Markbyggnadsprocessen Kursen behandlar entreprenadjuridik, 

ritningsläsning, dimensionering, mängd- och 

massberäkning, material- och maskinbeställning, 

arbetsplanering och utsättning i plan och höjd.

Kvalificerad 

trädgårdsanläggare

Båstad Distans 40 Båstad kommun Akademi 

Båstad

www.akademi.bastad.se 2019-11-18 2020-03-06 2019-10-27

Utbildningsområde: Ekonomi, administration och försäljning

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

ansökningsdatum

http://www.akademi.bastad.se/
http://www.akademi.bastad.se/
http://www.akademi.bastad.se/


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

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 Tranås Bunden 50 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-4/

2019-12-16 2020-01-03 2019-11-24



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 Tranås Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-4/

2020-02-24 2022-03-06 2020-02-02

Löneadministration Kursens syfte är att ge kunskaper inom 

löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas 

samt färdigheter i hur man utför löneuträkningar.

Redovisningsekonom Stockholm Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-5/

2019-11-25 2020-01-10 2019-11-03

Beskattningsrätt Syftet med kursen är att ge den studerande 

genomgripande kunskaper inom ämnet 

beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis.

Redovisningsekonom Stockholm Bunden 50 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-5/

2020-01-13 2020-03-20 2019-12-22

Koncernredovisning Kursens syfte är att ge kunskap om innebörden av 

begreppet koncern och koncernredovisning. 

Redovisningsekonom Stockholm Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-5/

2020-03-23 2020-04-03 2020-03-01

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

ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för 

att utveckla den studerandes inköpsledarskap. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2019-09-30 2019-10-18 2019-09-08

Förhandlingsteknik och 

affärsmässighet

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

om grundläggande strategier och taktiker i 

intressebaserad förhandling kopplat till 

kategoristrategi. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2019-10-21 2019-11-15 2019-09-29

Operativt inköp 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. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2019-11-18 2019-12-13 2019-10-27

Business English Kursens syfte är ge den studerande tillräckliga 

kunskaper för att kunna fungera i en internationell 

miljö i samband med sin yrkesutövning.

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2019-12-16 2020-01-03 2019-11-24

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.

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2020-01-06 2020-01-31 2019-12-15

Hållbara inköp Kursens syfte är att ge kunskap inom miljöområdet 

med bäring på inköp och upphandling. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2020-02-03 2020-03-21 2020-01-12



Förhandlingsteknik och 

affärsmässighet

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

om grundläggande strategier och taktiker i 

intressebaserad förhandling. 

Strategisk 

inköpare/Upphandlare

Linköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-upphandlare/

2019-09-23 2019-10-18 2019-09-01

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

ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för 

att utveckla den studerandes inköpsledarskap. 

Strategisk 

inköpare/Upphandlare

Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-upphandlare/

2019-10-21 2019-11-08 2019-09-29

Strategiskt inköp Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade 

kunskaper om inköp, med fokus på strategi, analys 

och leverantörsstyrning. 

Strategisk 

inköpare/Upphandlare

Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-upphandlare/

2019-11-11 2019-11-29 2019-10-20

Supplier Relationship 

Management

Kursens syfte är att introducera begrepp, metoder 

och verktyg för att driva

ett företags leverantörsutveckling eller Supplier 

Relationship Management

(SRM).

Strategisk 

inköpare/Upphandlare

Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-upphandlare/

2019-12-02 2019-12-20 2019-11-10

Projektledning och 

metodik

Kursens syfte är att ge kunskap om projekt som 

arbetsform och ett projekts olika faser; planering, 

genomförande och uppföljning. 

Strategisk 

inköpare/Upphandlare

Linköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-upphandlare/

2019-12-23 2020-01-03 2019-12-01

Kategoristyrning Kursen syftar till att ge kunskaper om värdet av att 

arbeta strukturerat med inköpsorienterade 

kategoristrategier

Strategisk 

inköpare/Upphandlare

Linköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-upphandlare/

2020-01-20 2020-02-14 2019-12-29

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.

Redovsiningskonsult Kungsbacka Bunden 35 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-2018/--

Redovisningskonsult/

2019-12-09 2019-04-28 2019-12-06

Att organisera leda projekt Kursens syfte är att ge kunskaper om hur ett projekt 

planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i 

säljprocessen.

Key Account Management Linköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management/

2019-10-07 2019-10-25 2019-09-15

https://www.yh.kungsbacka.se/utbildning/Utbildningar-start-hosten-2018/--Redovisningskonsult/
https://www.yh.kungsbacka.se/utbildning/Utbildningar-start-hosten-2018/--Redovisningskonsult/
https://www.yh.kungsbacka.se/utbildning/Utbildningar-start-hosten-2018/--Redovisningskonsult/
https://www.yh.kungsbacka.se/utbildning/Utbildningar-start-hosten-2018/--Redovisningskonsult/


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. 

Key Account Management Linköping Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management/

2019-11-11 2019-12-06 2019-10-20

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.

Företagssäljare Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

2019-11-11 2019-11-29 2019-10-20

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.

Företagssäljare Jönköping Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

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

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. 

Företagssäljare Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

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

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. 

Företagssäljare Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare-

2/

2020-01-27 2020-02-10 2020-01-05

Affärsrådgivning Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man 

skapar en aktiv dialog med företagets ägare och 

ledning om hur lönsamhet och likviditet kan 

förbättras.

Kursens mål är att ge de studerande goda kunskaper 

i analys och rådgivning som kan användas i det 

löpande arbetet med kundföretagen, samt att skapa 

en generell metodik för att möta kunderna på ett 

proaktivt sätt.

Redovisningskonsult/rådgi

vare

Kungsbacka Bunden 20 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-

2019/Redovisningskonsultr

adgivare/

2021-01-25 2021-05-28 2021-01-11



Beskattning 1 Kursens syfte är att ge den studerande en 

introduktion till och fördjupad förståelse för 

skatterättens uppbyggnad, innehåll och tillämpning 

inom en näringsverksamhet.

Kursens mål är att den studerande ska utveckla 

kunskaper om de tre förekommande inkomstslagen 

tjänst, kapital och näringsverksamhet samt förmåga 

att tillämpa skatterättsliga regler i yrkesrollen som 

redovisningskonsult.

Redovisningskonsult/rådgi

vare

Kungsbacka Bunden 25 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-

2019/Redovisningskonsultr

adgivare/

2019-11-25 2020-01-31 2019-11-11

Beskattning 2 Kursens syfte är att fördjupa den studerandes 

förståelse för det beskattningsrättsliga området med 

särskild betoning på företagsbeskattning.

Kursens mål är att den studerande ska utveckla 

fördjupade kunskaper om svensk beskattningsrätt 

samt utveckla förmåga att analysera och ge 

välgrundade skatterättsliga råd som 

redovisningskonsult.

Redovisningskonsult/rådgi

vare

Kungsbacka Bunden 25 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-

2019/Redovisningskonsultr

adgivare/

2020-03-30 2020-06-05 2020-03-16

Digital Transformation Kursens syfte är att ge kunskaper i att utveckla en 

digital strategi och bedriva digital affärsutveckling. 

Kursens mål är att ge kunskap om den digitala 

transformationens påverkan på företaget och 

verktyg för att komma igång med digitaliseringen av 

affärsverksamheten.

Redovisningskonsult/rådgi

vare

Kungsbacka Bunden 10 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-

2019/Redovisningskonsultr

adgivare/

2020-08-17 2020-09-18 2020-08-03

Ekonomistyrning 1 Kursens syfte är att ge den studerande förståelse för 

ekonomistyrning och finansiell planering med 

hänsyn till lönsamhet.

Kursens mål är att utifrån verksamheters 

lönsamhetsperspektiv ge de studerande kunskaper 

inom produktkalkyleringens områden främst med 

inriktning på resultatplanering, kostnadsfördelningar 

i förädlingsprocesser samt för verksamhetsvolymer 

med väsentliga beslutsunderlag. Kursen ska även ge 

kunskaper inom investeringskalkylering vilket även 

innebär att kritiskt granska, bedöma och värdera 

dels underlag och dels investeringars ekonomiska 

konsekvenser för verksamheter.

Redovisningskonsult/rådgi

vare

Kungsbacka Bunden 25 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-

2019/Redovisningskonsultr

adgivare/

2019-12-09 2020-02-28 2019-11-25



Ekonomistyrning 2 Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad 

förståelse för ekonomistyrning och finansiell analys 

och planering med hänsyn till lönsamhet.

Kursens mål är att utifrån verksamheters 

lönsamhetsperspektiv ge de studerande avancerade 

kunskaper om verksamheters ekonomiska planering 

på kort respektive lång sikt främst med inriktning på 

resultat- respektive likviditetsplanering. Kursen ska 

även ge fördjupade kunskaper inom finansiell analys 

och planering och styrning av kapitalbehov samt 

finansiering på lång respektive kort sikt. Kursen 

innebär att studenten ska kunna kritiskt granska, 

bedöma och värdera såväl underlag som 

ekonomiska konsekvenser av olika alternativ.

Redovisningskonsult/rådgi

vare

Kungsbacka Bunden 35 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-

2019/Redovisningskonsultr

adgivare/

2020-09-21 2021-02-26 2020-09-07

Handelsrätt 1 Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om 

företagsekonomiska begrepp och metoder för att 

lösa företagsekonomiska problem

Kursens mål är att efter genomförd kurs skall den 

studerande ha kunskap om företagens roll och 

villkor i samhället. 

Redovisningskonsult/rådgi

vare

Kungsbacka Bunden 20 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-

2019/Redovisningskonsultr

adgivare/

2020-02-03 2020-03-27 2020-01-20

Handelsrätt 2 Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad 

förståelse för det handelsrättsliga området.

Kursens mål är att den studerande ska få fördjupade 

kunskaper i att kunna identifiera och lösa relevanta 

företagsrelaterade juridiska problem. 

Redovisningskonsult/rådgi

vare

Kungsbacka Bunden 30 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-

2019/Redovisningskonsultr

adgivare/

2020-08-17 2020-10-23 2020-08-03

Redovisning 1 Kursens syfte är att utveckla en förståelse för 

externredovisningens grunder och mål. 

Kursens mål är att den studerande får en förståelse 

för löpande bokförings- och bokslutsarbete inom 

olika verksamheter och juridiska enheter.

Redovisningskonsult/rådgi

vare

Kungsbacka Bunden 40 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-

2019/Redovisningskonsultr

adgivare/

2019-09-20 2019-12-20 2019-09-09

Redovisning 2 Kursens syfte är att utveckla fördjupade kunskaper 

om externredovisningen i dess roll att dokumentera, 

systematisera, granska och kommunicera ekonomisk 

information. 

Kursens mål är att den studerande får fördjupad 

kunskap om redovisningens syfte, grunder, källor 

och utvecklingstendenser. Kursen ger också 

avancerade kunskaper om affärsredovisningens 

funktion och syfte för företagets styrning och 

organisation. 

Redovisningskonsult/rådgi

vare

Kungsbacka Bunden 40 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-

2019/Redovisningskonsultr

adgivare/

2020-03-02 2020-06-12 2020-02-17



Utbildningsområde: Friskvård och kroppsvård

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

ansökningsdatum

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 Bergqvists Massage & 

Friskvårdsutbildningar AB

https://www.massageutbild

ningar.se

2019-12-02 2020-03-27 2019-09-15

Utbildningsområde: Hotell, restaurang och turism

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

ansökningsdatum

Projektmetodik och 

projektledning

Kursens syfte är att ge kunskap om att driva projekt 

effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som 

verksamheten efterfrågar. 

Hotel & Restaurant 

Manager 

Jönköping Distans 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/hotel-

restaurant-manager/

2019-12-09 2019-12-27 2019-11-17

Eventplanering Kursens syfte är att utveckla kompetens för att 

planera, utveckla och leda små och stora event inom 

verksamheten kopplat till behovet inom en 

destination. 

Hotel & Restaurant 

Manager 

Jönköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/hotel-

restaurant-manager/

2019-12-30 2020-01-10 2019-12-08

Ekonomi Kursen syfte är att ge kunskaper i ekonomi och 

strategier för att arbeta ekonomiskt vid eventuell 

lågsäsong till att ge insikt i hur ett företag inom 

besöksnäringen utvecklas utifrån ekonomiska och 

specifika förutsättningar i en konkurrenssituation.  

Hotel & Restaurant 

Manager 

Jönköping Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/hotel-

restaurant-manager/

2002-01-13 2020-02-28 2019-12-22

https://www.massageutbildningar.se/
https://www.massageutbildningar.se/


Utbildningsområde: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

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

ansökningsdatum

Sociallagstiftning och 

dokumentation 

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter 

inom de civilrättsliga och offentligrättsliga områdena 

som ligger till grund för behandlingsarbetet samt 

kunskaper om de konsekvenser som tillämpningen 

av lagar medför. Den studerande ska ha kunskap om 

det historiska perspektivet över välfärdssamhällets 

uppbyggnad, framväxten av juridiska riktlinjer och 

dess konsekvenser för vård och behandling. 

Målet för kursen är att ge de studerande 

kompetensen att reflektera över de styrmedel som 

reglerar relationerna mellan enskilda personer och 

myndigheter samt tillämpa rättsregler på de 

rättsområden inom civilrätt och offentlig rätt som 

har särskild betydelse för behandlingsarbetet. Den 

studerande har efter avslutad kurs kompetens i 

dokumentation och journalföring. 

Behandlingspedagog Jönköping Bunden 30 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/behandlingspe

dagog-3/

2019-09-30 2019-11-08 2019-09-08

Etnicitet och integration Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om 

olika kulturer, dess särart och tillgångar för att 

underlätta relationer och behandlingsarbetet. 

Den studerande ska ha insikt i olika bakgrunders 

betydelse för identitetsutveckling och socialisation, 

samt ha kunskap för att möta människor från olika 

kulturer utifrån ett salutogent perspektiv.

Behandlingspedagog Jönköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/behandlingspe

dagog-3/

2019-11-11 2019-12-06 2019-10-20

Ledarskap i teori och 

praktik

Kursens syfte är att ge kunskaper i olika 

ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för 

att utveckla den studerandes ledarskap. Den 

studerande får även färdigheter i att förstå vikten av 

att inhämta information om de juridiska 

ansvarsområden som en ledare har att förhålla sig 

till. 

Målet med kursen är att ge den studerande 

kompetensen att inse hur ledarens agerande både 

bidrar till det gemensamma målet och den process 

som leder dit. 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 anpassat efter deltagare och 

omgivning.

Behandlingspedagog Jönköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/behandlingspe

dagog-3/

2019-12-09 2020-01-03 2019-11-17

https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/


Utomhuspedagogik/ grön 

miljöterapi 

Kursens syfte är att ge den studerande insikt i hur 

kultur, natur men även urbana utomhusmiljöer kan 

bidra till att skapa begriplighet, samhörighet, hälsa 

och sammanhang för klienter med skiftande 

bakgrund. 

Målet med kursen är att den studerande ska ha 

insikt i den potential som ligger i att kombinera 

traditionell miljöterapi med "gröna inslag", samt 

kunna belägga kunskapen med relevant forskning.

Behandlingspedagog Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/behandlingspe

dagog-3/

2020-04-13 2020-04-24 2020-03-22

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. 

Specialistutbildad 

undersköterska - 

Psykriatri

Jönköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/specialistutbild

ad-underskoterska-

psykiatri/

2019-12-16 2020-01-26 2019-11-24

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. 

Specialistutbildad 

undersköterska - 

Psykriatri

Jönköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/specialistutbild

ad-underskoterska-

psykiatri/

2020-01-27 202-03-08 2020-01-05

Kommunikation Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syfte är att ge studerande fördjupade 

kunskaper om kommunikation och förhållningssätt i 

samband med samtal. 

Målet med kursen är att den studerande ska 

utveckla förmåga att reflektera och analysera kring 

samtal för att kunna medverka i god dialog med 

såväl vårdtagare, närstående och kollegor.  

Kursens mål

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kunskaper:

• i samtalsmetodik  

• i att kritiskt reflektera och diskutera kring etik och 

bemötande vid samtal 

Specialistutbildad 

undersköterska inom 

demens

Lund Distans 20 Consensum YH Lund http://consensum-

yh.se/utbildningar/lund/spe

cialistutbildad-

underskoterska-inom-

demens-200-yh-poang/

2019-10-14 2019-12-08 2019-09-22

https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/behandlingspedagog-3/
http://consensum-yh.se/utbildningar/lund/specialistutbildad-underskoterska-inom-demens-200-yh-poang/
http://consensum-yh.se/utbildningar/lund/specialistutbildad-underskoterska-inom-demens-200-yh-poang/
http://consensum-yh.se/utbildningar/lund/specialistutbildad-underskoterska-inom-demens-200-yh-poang/
http://consensum-yh.se/utbildningar/lund/specialistutbildad-underskoterska-inom-demens-200-yh-poang/
http://consensum-yh.se/utbildningar/lund/specialistutbildad-underskoterska-inom-demens-200-yh-poang/


Leda och handleda Kursen ger fördjupade kunskaper om begrepp, 

teorier, metoder och handledningsmodeller inom 

området ledarskap och pedagogisk handledning 

kopplat till vård och omsorg. Kursen ger även 

kunskaper om ledarskap och handledning kopplat till 

ålder, kön, klass och etnicitet utifrån ett 

lärandeperspektiv. Kursen ska ge fördjupade 

färdigheter i att tillämpa teorier kring ledarskap och 

handledning och metoder/modeller i stöd till vård- 

och omsorgstagare, kollegor och anhöriga.

Äldrespecialiserad 

undersköterska

Skövde Distans 20 Skövde kommun, Skövde 

Yrkeshögskola

https://skovde.se/barn--

utbildning/YH/aldrespecialis

erad-underskoterska/

2019-12-09 2020-04-03 2019-10-01

Patientsäkerhet och 

dokumentation

Kursen ska ge kunskaper om patientsäkerhetsrisker 

och färdigheter i att identifiera, förebygga och 

åtgärda patientsäkerhetsrisker utifrån identifierade 

riskområden (fall och fallskador, trycksår, 

undernäring, munhälsa, infektioner vid centrala 

venkatetrar, läkemedel, sårinfektioner efter 

operation och urinvägsinfektioner). I kursen 

behandlas också patientsäkerhetsrisker kopplade till 

området kommunikation och dokumentation samt 

lagstiftning, förordningar och föreskrifter och etiska 

frågeställningar som rör dokumentation. Kursen ska 

ge färdigheter i att dokumentera efter vårdens 

riktlinjer på en fördjupad nivå.

Specialistutbildad 

undersköterska 

akutsjukvård

Skövde Distans 30 Skövde kommun, Skövde 

Yrkeshögskola

https://skovde.se/barn--

utbildning/YH/yh-

utbildningar/akutsjukvard/

2019-12-16 2020-06-05 2019-10-01

Näring för god vård och 

omsorg 

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om 

nutritionsstöd i samband med medicinskbehandling 

och omsorg samt dess betydelse för minimering av 

komplikationer och dödlighet. 

Specialistutbildad 

undersköterska -  

Demensvård

Tranås Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/specialistutbild

ad-underskoterska-

demensvard/

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

Handledning och 

pedagogisk förhållningssätt

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i olika 

handledningsmodeller och färdigheter i kollegial 

handledning på den egna arbetsplatsen. Kursen ger 

färdigheter i att använda ett process och 

lösningsinriktat arbetssätt. 

Specialistutbildad 

undersköterska -  

Demensvård

Tranås Distans 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/specialistutbild

ad-underskoterska-

demensvard/

2020-02-24 2020-04-14 2020-02-02

Metoder i arbete med 

personer med demens

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna 

använda olika metoder som t.ex.

funktionsbevarande arbetssätt, jag-stödjande 

arbetssätt, hur man kan använda

miljö som stöd, olika former av stöd när minnet 

sviktar, vikten av levnadsberättelser

Specialistutbildad 

undersköterska -  

Demensvård

Tranås Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/specialistutbild

ad-underskoterska-

demensvard/

2020-08-31 2020-11-06 2020-08-09

Utbildningsområde: Journalistik och information

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

ansökningsdatum

https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-demensvard/


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

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde

Utbildningsområde: Miljövård och miljöskydd

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: 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

Bearbetning av polymera 

material, grundkurs

Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig 

grundläggande bearbetning av polymerer

Polymeringenjör Jönköping Bunden 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

http://ju.se/yh 2020-01-13 2020-03-22 2020-01-13

Konstruera i polymera 

material

Syftet med kursen är att den studerande skall kunna 

ta fram kravspecifikationer, ritningar och kunna göra 

lämpliga materilaval till kommande produkter. 

Polymeringenjör Jönköping Bunden 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

http://ju.se/yh 2020-01-13 2020-03-22 2020-01-13

Projektledning och 

metodik

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

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/logistiker/

2019-12-09 2019-12-27 2019-11-17

Ledarskap Målet är att ge kunskaper i olika ledarskapsstilar, 

metoder och verktyg som krävs för att utveckla sitt 

ledarskap. 

Logistiker Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/logistiker/

2019-12-30 2020-01-03 2019-12-08

Catia V5 fördjupningskurs 

2

Ger kunskaper för att kunna lösa moment och 

situationer som kommer uppstå i verkliga situationer 

som konstruktör. Kursen inkluderar 3D PMI, 

Booleska operationer, CAD-metodik, 

designprocessen med hänsyn till designytor från 

andra programvaror, designprocessen med skisser 

och foton, Best Practice Assemblies, STEP och STL-

filer, användning av leverantörsfiler samt en 

orientering inom PDM/PLM-system.

CAD-konstruktör 

produktutveckling 

Mekanik/Plast

Kungsbacka Bunden 15 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-2019/--CAD-

konstruktor-inom-

plastkonstruktion/

2020-01-06 2020-03-06 2019-12-20

Konstruktionselement Ger färdigheter i att hantera konstruktionstekniska 

problem genom kunskaper i konstruktionselement 

såsom motor och maskindrift, kuggväxlar, axlar, 

lager, kil- och krympförband, skruv- och 

svetsförband samt konstruktionsmetodik och 

tillämpad CAD-teknik. Vidare ska den studerande få 

övning i att självständigt planera, genomföra, 

redovisa och utvärdera tekniska konstruktioner.

CAD-konstruktör 

produktutveckling 

Mekanik/Plast

Kungsbacka Bunden 20 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsback

a.se/utbildning/Utbildninga

r-start-hosten-2019/--CAD-

konstruktor-inom-

plastkonstruktion/

2020-01-06 2020-03-06 2019-12-20

Ekonomi och 

entreprenadjuridik

Den studerande utvecklar sina färdigheter i 

företagsekonomisk hantering och övar sig att söka 

fram för verksamheten relevanta ekonomiska och 

juridiska dokument

Bergmaterialingenjör Gällivare Distans 15 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

http://lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/bergmateri

alingenjor/

2019-09-30 2019-09-18 2019-09-15

http://ju.se/yh
http://ju.se/yh


Ledarskap Den studerande erhåller kunskap om 

konflikthantering och ledarskap, dess skillnader ochi 

vilka situationer de kan användas. De ska även få 

möjligheter till reflektioner över personligt ledarskap

Bergmaterialingenjör Gällivare Distans 15 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

http://lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/bergmateri

alingenjor/

2019-10-21 2019-11-08 2019-10-01

Underhållsteknik Den studerande får grundläggande kunskaper om, 

och förståelse för, underhållsverksamhetens mål och 

driftsäkerhets- och underhållsfrågor av maskiner och 

maskinsystem. Den studerande får övergripande 

kunskaper om underhållsfilosofi inom industrin och 

utvecklar fördigheter i några viktiga 

underhållsmoment

Bergmaterialingenjör Gällivare Distans 15 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

http://lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/bergmateri

alingenjor/

2019-11-11 2019-11-29 2019-10-15

Mineral och 

anrikningsteknik

Den studerande erhåller kunskaper och färdigheter 

inom de undersökningsmetoder, 

beräkningsmodeller, processer och 

enhetsoperationer som hanteras vid anrikning av 

olika mineral och framställning av olika koncentrat 

och metaller.

Bergmaterialingenjör Gällivare Distans 40 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

http://lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/bergmateri

alingenjor/

2019-12-02 2020-01-24 2019-11-15

Kvalitetsteknik Arbetsprocesser och kvalitetsverktyg med hänsyn till 

miljöaspekter. Metoder och verktyg för ständiga 

förbättringar med kvalitetsteknik som 

styrinstrument. Hur reducerar man 

produktionsindustrins påverkan på den yttre miljön?

Produktionsteknik Oskarshamn Distans 25 Oskarshamns kommun, 

Nova Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova 2020-01-31 2020-05-25 2019-12-15

Utbildningsområde: Transporttjänster

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: 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


