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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

Drift- och underhållsteknik 

system

Syftet med kursen är att ge den studerande 

grundläggande och fördjupande kunskaper om olika 

typer av värme-, ventilations-, och kylsystem i olika 

typer av byggnader. Den studerande får även efter 

avslutad kurs fördjupade kunskaper och färdigheter 

i drift- och underhållsteknik för olika tekniska 

system, såväl nya som gamla, som utgör 

förutsättningar för att ge ett tillfredsställande 

termiskt klimat och en god inomhuskomfort, så att 

byggnaders funktionsduglighet uppfylls. Målet med 

kursen är att den studerande får grundläggande och 

delvis fördjupande kunskaper hur värme-, 

ventilations, och kylsystem i olika typer av 

byggnader ska vara utformade och fungera för att 

följa gällande lagar, regler och normer samt bidra till 

god funktionsduglighet.

Energi- och 

fastighetstekniker

Karlstad Bunden 45 Folkuniversitetet 

Kursverksamheten vid 

Göteborgs universitet

http://www.folkuniversitete

t.se/energitekniker

Delkurs 2 

2020-11-30

Delkurs 2 

2020-12-18

Delkurs 2 2020-

11-23

Ekonomi och 

investeringsbedömning

Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om 

kalkylränta/diskonteringsränta, payback och 

diskonterad payback, investering/operativ kostnad, 

underhållskostnad och Life Cycle Cost (LCC). Målet 

med kursen är att ge fördjupade kunskaper om 

företagsekonomi förekommande i branschen samt 

ge förståelse för modeller och nyckelbegrepp inom 

produkt- och investeringskalkylering samt 

grundläggande extern redovisning. 

Energiingenjör Tranås Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/energiingenjor

-2/

2020-09-14 2020-10-02 2020-08-23

Energisystemanalys Kursens syfte är att ge de studerande fördjupade 

kunskaper om olika energisystem som förekommer i 

offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder. 

Kursen ger kunskap om hur ett 

energiledningssystem är uppbyggt och hur det 

förhåller sig till, och påverkar arbetet med 

miljöledning.

Energiingenjör Tranås Distans 30 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/energiingenjor

-2/

2020-10-05 2020-11-13 2020-09-13

http://www.folkuniversitetet.se/energitekniker
http://www.folkuniversitetet.se/energitekniker
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/energiingenjor-2/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/energiingenjor-2/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/energiingenjor-2/
https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/energiingenjor-2/


Miljöcertifiering och 

hållbarhet

Kursens syfte är att ge avancerade kunskaper om 

certifieringar av energiledningssystem, tjänster och 

byggnader, som ISO 50001 och Miljöbyggnad. 

Kursen ger en helhetsbild över energi- och 

hållbarhetsfrågorna idag och kommande 

utmaningar i framtiden. De studerande ska känna 

till utvecklingstrender inom energieffektivisering 

och hållbarhet samt hur man kan uppdatera och 

anpassa arbetet för att kunna följa utvecklingen i 

branschen samt nå uppsatta mål.

Energiingenjör Tranås Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/energiingenjor

-2/

2021-02-15 2021-03-12 2021-01-24

Miljö, Kvalité och hållbar el Syftet är att ge kunskaper i elförsörjningssystemets 

uppbyggnad ur ett miljö- och energiperspektiv.

Elkonstruktör Linköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/elkonstruktor/

2021-01-18 2021-01-29 2020-12-27

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. 

Elkonstruktör Linköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/elkonstruktor/

2020-12-21 2021-01-15 2020-11-29

Fastighetsföretagande och 

juridik

Den studerande ska efter genomgången kurs ha 

förståelse för fastighetsförvaltning och självständigt 

kunna genomföra upphandling och beställning av 

fastighetsanknuten service. Den studerande ska ha 

förståelse för lagar, regler och förordningar som 

berör ett fastighetsbolag i relationen med andra. 

Fastighetsingenjör Linköping Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/fastighetsingen

jor/

2021-01-25 2021-02-26 2021-01-03

Fastighetsekonomi Målet med kursen är att deltagaren ska få en ökad 

kunskap i fastighetsekonomi och ekonomiska 

begrepp. Ytterligare mål för kursen är att deltagaren 

ska utveckla färdigheter i att beräkna och planera 

för både underhåll och investeringar

Fastighetsingenjör Västerås Bunden 20 Plushögskolan AB - 

Teknikhögskolan

https://teknikhogskolan.se/

utbildningar/fastighetsingen

jor/?utm_source=plushogsk

olansajt&utm_medium=utbi

ldningssidorna&_ga=2.2007

90893.2116129838.1574670

422-735358668.1565765823

2020-11-30 2020-12-27 2020-11-02

Fastighetsjuridik, 

kvalitetsansvar och 

besiktning. 

Målet med kursen är att deltagaren ska utveckla 

sina kunskaper inom fastighetsjuridik och få en 

fördjupad förståelse för säkerhetskrav, 

klassificeringar och arbetsmiljö inom 

fastighetsbranschen. Målet är även att deltagaren 

ska få färdigheter i att utföra säkerhetskontroller 

och planera för en god arbetsplats. 

Fastighetsingenjör Västerås Bunden 20 Plushögskolan AB - 

Teknikhögskolan

https://teknikhogskolan.se/

utbildningar/fastighetsingen

jor/?utm_source=plushogsk

olansajt&utm_medium=utbi

ldningssidorna&_ga=2.2007

90893.2116129838.1574670

422-735358668.1565765824

2020-12-28 2021-01-24 2020-11-30



Tillsyn Kursen syfte är att studerande visar fördjupad 

kunskap om olika aspekter av byggnadsnämndens 

tillsynsansvar enligt plan- och bygglagen. Målet med 

kursen är att den studerande ska visa kunskaper om 

byggnadsnämndens skyldigheter och möjligheter vid 

ingripanden och påföljder enligt 11 kap. PBL. 

Bygglovshandläggare Järfälla Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://www.yrkeshogskola

n.se/hitta-

utbildning/sok/utbildning/?i

d=6784

2020-11-02 2020-11-27 2020-10-16

Miljölagstiftning och 

hållbart byggande

Kursens syfte är att den studerande visar 

grundläggande kunskaper om svensk miljörätt samt 

översiktlig kunskap om EU:s miljörätt och visar 

förståelse för dess betydelse för den svenska 

miljörätten. Vidare syftar kursen till att den 

studerande ska utveckla grundläggande kunskaper 

om de rättsliga regler som styr 

detaljplaneprocessen. Kursens syfte är att den 

studerande utifrån plan- och bygglagen, PBL, ska 

visa förmåga att handlägga ärenden som berörs av 

gällande miljölagstiftning. En stor del ägnas åt 

strandskydd enligt miljöbalken, men även till 

exempel buller och förorenad mark. Målet med 

kursen är att den studerande ska ha färdighet att 

handlägga ärenden med respekt för gällande 

miljölagstiftning och hållbarhetsfokus. 

Bygglovshandläggare Järfälla Distans 15 YrkesAkademin YH AB https://www.yrkeshogskola

n.se/hitta-

utbildning/sok/utbildning/?i

d=6785

2020-10-05 2020-10-23 2020-09-18

Ledarskap, 

kommunikation och retorik

Kursens centrala innehåll är ledarskap, 

kommunikation, coaching, gruppdynamik och 

organisation. Kursen ska skapa förståelse för 

ledarens roll och ansvar samt hur grupper fungerar 

och utvecklas. I syfte att kunna leda sig själv och 

andra ska den studerande utveckla förståelse för 

det egna beteendet. Vidare ska den studerande 

utveckla förmåga att ta ansvar för ledning av 

individers, gruppers och verksamheters utveckling 

för att nå gemensamma mål. De studerande ska visa 

kunskap om olika kommunikationshinder och 

konfliktstilar. Vidare ska den studerande visa 

förmåga att tillämpa strategier för konflikthantering 

samt konfliktlösningsmodeller. Kursens syfte är att 

den studerande ska demonstrera kunskap om 

retorikens element och den retoriska processen. 

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva 

konstruktiva förhållningssätt i argumentation och 

dialog. 

Bygglovshandläggare Järfälla Distans 25 YrkesAkademin YH AB https://www.yrkeshogskola

n.se/hitta-

utbildning/sok/utbildning/?i

d=6787

2020-11-30 2021-04-02 2020-11-13

Work place experience Lär dig skapa moderna arbetsplatser som är långt 

mer än bara yta och inredning, utan en del av en 

”workplace experience” där man som attraktiv 

arbetsgivare skapar miljöer som inspirerar till goda 

resultat, underlättar för medarbetare att få 

livspusslet att gå ihop och digitaliserar för att både 

avlasta och utveckla.”

Facility Manager Malmö Bunden 20 Plushögskolan AB - 

Affärshögskolan

https://affarshogskolan.se/

utbildningar/facility-

manager

2020-11-09 2020-12-04 2020-10-11



Byggstyrning och kalkyl  Syftet med kursen är att ge den studerande 

kunskaper, färdigheter och kompetenser i de 

ekonomiska parametrar som styr olika tillverknings- 

och produktionsmetoder inom byggnation i 

allmänhet och träbyggnation i synnerhet samt att 

skapa grundläggande ekonomiska kalkyler för 

projekt inom industriellt och traditionellt 

träbyggande. Målet med kursen är att den 

studerande ska få kunskap och färdigheter i att 

arbeta beräkna och kalkylera uppdrag inom 

byggsektorn i allmänhet och träbyggnad i 

synnerhet. 

Kursens 

Träbyggnadsprojektör 

hållbart byggande

Skellefteå Distans 15 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/trabyggnadsprojektor/?loc

ation=skelleftea

2020-12-21 2020-01-15 2020-12-04

Entreprenadjuridik Kursens syfte:   Syftet med kursen är att ge den 

studerande kunskaper i grundläggande avtalsrätt, 

standardavtal och entreprenadjuridik AB, ABT, AMT 

och AMA      Kursens mål:  Målet med kursen är att 

den studerande efter slutförd kurs ska ha ska förstå 

byggbranschens standardavtal för material, 

projektering och utförande samt ha kunskap om 

branschspecifika termer och begrepp.  Målet är 

även att den studerande ska ha kunskaper om 

uppbyggnaden av en teknisk beskrivning, mät- och 

ersättningsregler samt känna till AB. ABT, AMT  och 

ha övergripande förståelse för struktur i AMA-

systemet

Träbyggnadsprojektör 

hållbart byggande

Skellefteå Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/trabyggnadsprojektor/?loc

ation=skelleftea

2021-02-15 2021-03-12 2021-01-29

Projektstyrning och 

ledarskap

Kursens syfte:   Syftet med kursen är att ge den 

studerande kunskaper, färdigheter och 

kompetenser i grundläggande principer för modernt 

ledarskap, projektstyrning, organisation, planering 

genomförande, leverans, uppföljning., 

interkulturella relationer, kommunikation och 

gruppdynamik.     Kursens mål:  Målet med kursen 

är att den studerande efter slutförd kurs ska ha 

kunskap och färdighet i principer för 

projektstyrning, organisationsformer, modernt 

ledarskap och dess betydelse. Kommunikation, 

gruppdynamik och interkulturella relationer

Träbyggnadsprojektör 

hållbart byggande

Skellefteå Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/trabyggnadsprojektor/?loc

ation=skelleftea

2021-01-18 2021-02-12 2020-12-31

Betongkunskap 3 Kursen syftar till att ge den studerande kunnande 

inom betongreparationer och delmoment under 

reparationer. Målet med kursen är att den 

studerande ska ha kunskap, färdighet och 

kompetens inom betongreparationer, 

tillståndsbedömning, planering och val av metod för 

reparation

Betongingenjör Göteborg Distans 10 YrkesAkademin YH AB https://minasidor.myh.se/u

tbildningar/yh/?huvudutbil

dningsId=6382&Anordnare=

480

2020-09-07 2020-09-18 2020-08-21

Utbildningsområde: Data/IT

https://minasidor.myh.se/utbildningar/yh/?huvudutbildningsId=6382&Anordnare=476
https://minasidor.myh.se/utbildningar/yh/?huvudutbildningsId=6382&Anordnare=476
https://minasidor.myh.se/utbildningar/yh/?huvudutbildningsId=6382&Anordnare=476
https://minasidor.myh.se/utbildningar/yh/?huvudutbildningsId=6382&Anordnare=476


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: Djurvård, Lantbruk, Skog och Trädgård

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

ansökningsdatum

Kalkylering och ekonomi Den studerande ska efter avslutad kurs kunna göra 

kostnadsberäkningar på arbeten inom 

grönyteförvaltning samt kunna ta fram material, 

tids- och resursåtgång för dessa. Den studerande lär 

sig räkna på förfrågningsunderlag och lägga anbud. 

Kursen innehåller ett flertal moment där den 

studerande får kunskaper och insikter om priser och 

kostnader för manstimmar, material och maskiner. 

Till stöd för detta används i kursen kalkylprogram 

och tidfaktorlistor. Denna färdighet ger även den 

studerande kompetensen att bedöma rimligheten i 

inkomna offerter från underentreprenörer

Arbetsledare – Hållbar 

grönyteförvaltning 

Uppsala Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/arbetsledare-

gronyteforvaltning/

2020-11-30 2020-12-25 2020-10-30

Entreprenad Juridik Kursens syfte är att ge specialiserade kunskaper i 

processen runt ett upphandlingsförfarande, såväl 

från en beställares som en utförande enhets 

perspektiv. Vidare ger kursen kunskap om olika 

entreprenadformer. Målet med kursen är att den 

studerande ska förstå och kunna klargöra vad som 

gäller vid anbud och avtal. Kursen ska vid

Arbetsledare – Hållbar 

grönyteförvaltning 

Uppsala Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/arbetsledare-

gronyteforvaltning/

2021-0-11 2021-02-05 2020-12-11

Underhåll av utemiljö Kursens syfte är att ge förståelse för hur viktigt det 

är att underhålla utemiljön för att ekonomiska 

värden inte ska förloras. Den ger insikt i alla de 

underhållsåtgärder som är vanligt förekommande i 

en utemiljö. Den studerande ges verktygen för att 

självständigt kunna göra en bedömning av 

underhållsbehoven av en utemiljö och att upprätta 

en underhållsplan för denna.

Arbetsledare – Hållbar 

grönyteförvaltning 

Uppsala Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/arbetsledare-

gronyteforvaltning/

2020-11-02 2020-11-27 2020-10-12



Kalkylering och ekonomi Den studerande ska efter avslutad kurs kunna göra 

kostnadsberäkningar på arbeten inom 

grönyteförvaltning samt kunna ta fram material, 

tids- och resursåtgång för dessa. Den studerande lär 

sig räkna på förfrågningsunderlag och lägga anbud. 

Kursen innehåller ett flertal moment där den 

studerande får kunskaper och insikter om priser och 

kostnader för manstimmar, material och maskiner. 

Till stöd för detta används i kursen kalkylprogram 

och tidfaktorlistor. Denna färdighet ger även den 

studerande kompetensen att bedöma rimligheten i 

inkomna offerter från underentreprenörer

Arbetsledare – Hållbar 

grönyteförvaltning 

Ängelholm Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/arbetsledare-

gronyteforvaltning/

2020-10-26 2020-11-20 2020-10-09

Entreprenad Juridik Kursens syfte är att ge specialiserade kunskaper i 

processen runt ett upphandlingsförfarande, såväl 

från en beställares som en utförande enhets 

perspektiv. Vidare ger kursen kunskap om olika 

entreprenadformer. Målet med kursen är att den 

studerande ska förstå och kunna klargöra vad som 

gäller vid anbud och avtal. Kursen ska vid

Arbetsledare – Hållbar 

grönyteförvaltning 

Ängelholm Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/arbetsledare-

gronyteforvaltning/

2020-11-23 2020-12-18 2020-11-02

Markbyggnadsprocessen Kursen behandlar entreprenadjuridik, 

dimensionering, mängd- och massberäkning, 

material- och maskinbeställning, läsning av 

arbetsbeskrivningar och ritningar och 

arbetsplanering.

Kvalificerad 

trädgårdsanläggare

Båstad Distans 40 Båstad kommun Akademi 

Båstad

www.akademi.bastad.se 2020-11-16 2021-03-05 2020-10-25

Utbildningsområde: Ekonomi, administration och försäljning

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

ansökningsdatum

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.kungsbacka

.se/utbildning/Utbildningar-

start-hosten-

2019/Redovisningskonsultra

dgivare/

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

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


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.kungsbacka

.se/utbildning/Utbildningar-

start-hosten-

2019/Redovisningskonsultra

dgivare/

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

Beskattningsrätt Syftet med kursen är att ge den studerande 

genomgripande kunskaper inom ämnet 

beskattningsrätt svensk 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 Huskvarna Bunden 50 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-3/

2020-12-28 2021-03-05 2020-12-06

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. 

Företagssäljare B2B Tranås Distans 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

-b2b/

2020-10-12 2020-10-23 2020-09-20

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 B2B Tranås Distans 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

-b2b/

2020-12-21 2021-01-22 2020-11-29

Key Account Managment 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 B2B Tranås Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

-b2b/

2021-01-25 2021-02-12 2021-01-03

Beskattningsrätt Syftet med kursen är att ge den studerande 

genomgripande kunskaper inom ämnet 

beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis.  Den 

studerande ska söka relevant rättsinformation.

Redovisningsekonom Tranås Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-4/

2020-12-14 2021-02-19 2020-11-22

Koncernredovisning Kursens syfte är att ge kunskap om innebörden av 

begreppet koncern och koncernredovisning. 

Redovisningsekonom Tranås Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-4/

2021-02-22 2021-03-05 2021-01-31



Förhandlingsteknik Syftet med kursen är att den studerande ska 

utveckla sin förhandlingsteknik som säljare för att 

genom det utvecklas mot rollen 

som Key Account Manager. Målet med kursen är att 

den studerande ska utveckla sin förhandlingsteknik 

och ha en större bredd i sin kommunikation med 

kund samt kunna analysera resultatet av 

förhandlingen på ett professionellt sätt. Den 

studerande ska också självständigt bedöma kunders 

potential utifrån plattformsmodellen. 

Key Account Manager Solna Distans 15 Sälj & Marknadshögskolan i 

Sverige AB

https://www.smhsverige.se

/utbildningar/key-account-

manager

2020-10-19 2020-11-27 2020-10-19

Affärsengelska Syftet med kursen är att den studerande skall lära 

sig den terminologi som används för 

affärskommunikation i det engelska språket samt 

kunna använda denna för att läsa och författa 

affärskommunikation för komplexa affärer utifrån 

ett helhetsperspektiv. Målet med kursen är att den 

studerande med hjälp av den terminologi som 

används för affärskommunikation i det engelska 

språket, ska kunna läsa och författa 

affärskommunikation för komplexa affärer utifrån 

ett helhetsperspektiv.  

Key Account Manager Solna Distans 15 Sälj & Marknadshögskolan i 

Sverige AB

https://www.smhsverige.se

/utbildningar/key-account-

manager

2020-11-30 2021-01-22 2020-11-30

Offentlig upphandling Syftet med kursen är att den studerande får en 

förståelse för komplexiteten i att sälja mot offentlig 

sektor och lär sig hur en Key Account Manager kan 

jobba med strategi, försäljning och marknadsföring 

gentemot den offentliga sektorn.  

Målet med kursen är att den studerande ska veta 

skillnaden mellan vad lagen kring offentlig 

upphandlingen säger och hur lagen i praktiken 

används. Genom en förstklassig försäljning kan 

leverantörer i förväg påverka krav och utvärdering i 

kommande upphandlingar. 

Key Account Manager Solna Distans 15 Sälj & Marknadshögskolan i 

Sverige AB

https://www.smhsverige.se

/utbildningar/key-account-

manager

2021-01-25 2021-03-05 2021-01-25

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.

Företagssäljare Linköping Distans 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

-3/

2020-10-12 2020-10-23 2020-09-20

Affärsmannaskap Kursens syfte är att öka den studerandes förmåga 

att se företagets marknad ur ett nationellt och 

internationellt perspektiv, och att kunna analysera 

marknadens behov och efterfrågan. 

Företagssäljare Linköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

-3/

2020-12-21 2021-01-08 2020-11-29

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 Linköping Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/foretagssaljare

-3/

2021-01-11 2021-02-05 2020-12-20



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. 

Key Account Manager Linköping Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management/

2020-09-07 2020-10-02 2020-08-16

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.

Key Account Manager Linköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/key-account-

management/

2020-10-05 2020-10-23 2020-09-13

Ekonomi Syftet med kursen är att ge den studerande 

kunskaper inom ekonomi för att förbereda den 

studerande för arbete inom olika yrkesroller inom 

försäkring. Kursen innehåller

• Företags- och nationalekonomi som är relevant 

för yrkesrollen

• Ekonomi för försäkringsbolag

• Kostnads- och intäktsanalys

• Budgetering

• Redovisning

• Bokslutsanalys

Försäkringsrådgivare/Skad

ereglerare/Riskbedömare 

FEI FLEX

Stockholm Distans 20 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/yh/utbil

dningar/forsakringsradgivar

e-skadereglerare-

riskbedomare-400p-

stockholm/

2020-11-04 2020-11-27 2020-11-03

Försäkringsförmedlarens 

roll och ansvar samt 

compliance

Kursen syftar till att ge den studerande den 

grundläggande förståelse och insikt inom etik, moral 

och ansvar som krävs för att arbeta professionellt 

med tjänster som erbjuds privatpersoner och 

organisationer inom området försäkring. Målet med 

kursen är att den studerande ska uppnå tillräckliga 

kunskaper om försäkringsdistributörens roll och 

ansvar i samhället och vikten av ett etiskt och 

moraliskt förhållningssätt. Kursen ger den 

studerande kunskaper om aktuella regelverk och 

praxis för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med 

god försäkringsdistributionssed. 

Kursen ger övergripande kunskaper om de viktigaste 

kontrollfunktionerna samt en fördjupad insikt i 

funktionen för regelefterlevnad, s.k. Compliance.

Försäkringsrådgivare/Skad

ereglerare/Riskbedömare 

FEI FLEX

Stockholm Distans 25 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/yh/utbil

dningar/forsakringsradgivar

e-skadereglerare-

riskbedomare-400p-

stockholm/

2021-01-07 2021-02-04 2021-01-05

Liv- o pensionsförsäkring 

fördjupning

Försäkringsrådgivare/Skad

ereglerare/Riskbedömare 

FEI FLEX

Stockholm Distans 30 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/yh/utbil

dningar/forsakringsradgivar

e-skadereglerare-

riskbedomare-400p-

stockholm/

2021-02-17 2021-03-25 2021-02-16

Försäljning 3 - förhandling 

och retorik

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper 

om olika förhandlingstekniker lämpliga att använda i 

en försäljningsprocess. 

Account Manager Stockholm Bunden 25 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/ 2020-10-26 2020-11-20 2020-10-20
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Försäljning 4 - Strategisk 

försäljning, 

omvärldsbevakning och 

offentlig upphandling 

Strategisk planering, förståelse för hur 

omvärldsförändringar skapar nya affärsmöjligheter 

och offentlig upphandling.

Account Manager Stockholm Bunden 30 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/ 2020-11-23 2021-01-08 2020-10-23

Digitala kanaler och medier I denna kurs kommer du att lära dig hur du kan 

använda digitala kanaler och medier i rollen som 

B2B-säljare. Efter kursen kommer du att kunna 

utforma strategier samt ha verktyg för att göra 

marknadsföring och säljaktiviteter med hjälp av 

digitala medier.

 B2B Säljare Malmö Bunden 25 Grit Academy AB https://gritacademy.se/b2b

-saljare/

2020-09-20 2020-10-30 2020-09-17

Förhandlingsteknik I rollen som B2B-säljare är det viktigt att vara en god 

förhandlare. I denna kurs, förhandlingsteknik, 

kommer du att få konkreta verktyg och metoder för 

att genomföra framgångsrika förhandlingar. Du får 

praktisk kunskap om kommunikation och hur 

motpartens agerande styrs av psykologiska, sociala 

och etiska aspekter.

 B2B Säljare Malmö Bunden 20 Grit Academy AB https://gritacademy.se/b2b

-saljare/

2020-11-02 2020-11-27 2020-10-30

KAM-sälj I denna kurs kommer du att få teoretiska och 

praktiska grunder i KAM-försäljning. Målet är att du 

ska lära dig att styra och leda samarbetet med 

nyckelkunder med målsättning att skapa långsiktiga 

relationer. Du kommer även att sätta upp strategier 

för att skapa långsiktiga och lönsamma 

affärsrelationer.

 B2B Säljare Malmö Bunden 25 Grit Academy AB https://gritacademy.se/b2b

-saljare/

2020-08-24 2020-09-17 2020-08-21

Inbound Marketing Målet med kursen är att du ska kunna arbeta 

praktiskt med Inbound marketing och sociala 

medier i rollen som B2B-säljare. Du kommer att lära 

dig att ta fram material, texter med mera och 

använda olika kanaler för att nå ut till olika 

målgrupper på ett professionellt sätt.

 B2B Säljare Malmö Bunden 25 Grit Academy AB https://gritacademy.se/b2b

-saljare/

2020-11-30 2020-12-31 2020-11-27

Försäljningspsykologi För att bli en framgångsrik B2B-säljare är det mycket 

viktigt att förstå psykologins betydelse i affärs- och 

säljsammanhang. I kursen kommer du att lära dig de 

psykologiska mekanismerna bakom beslutsfattande 

och hur du övervinner dessa.

 B2B Säljare Malmö Bunden 20 Grit Academy AB https://gritacademy.se/b2b

-saljare/

2021-01-04 2021-01-29 2020-12-31

Hållbarhet, miljö och etik Avsikten med kursen är att ge en grundlig förståelse 

för hur inköp påverkas av och påverkar sociala och 

miljömässiga faktorer. Kursen lär ut 

hållbarhetsbegreppets affärsmässiga betydelse i 

inköpsprocessen samt de verktyg som du behöver 

för att kunna arbeta med hållbarhetsredovisning, 

där miljömässig och social påverkan är i fokus. 

Kursen inkluderar grundläggande begrepp, regler, 

krav och lagar som omfattar området.

Strategisk inköpare Malmö Bunden 20 Grit Academy AB https://gritacademy.se/stra

tegisk-inkopare/

2020-08-24 2020-09-18 2020-08-21

https://gritacademy.se/b2b-saljare/
https://gritacademy.se/b2b-saljare/
https://gritacademy.se/b2b-saljare/
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Affärsengelska Kursen syftar till att ge dig tillräckliga kunskaper för 

att hantera din yrkesroll i en internationell 

affärsmiljö. Efter genomgången kurs förväntas du 

kunna kommunicera både muntligt och skriftligt 

samt ha grundläggande kunskaper om vanligt 

förekommande begrepp och terminologier 

relaterade till de situationer som förekommer inom 

inköpsprocessen när affärsförbindelsen sker på det 

engelska språket.

Strategisk inköpare Malmö Bunden 20 Grit Academy AB https://gritacademy.se/stra

tegisk-inkopare/

2020-12-14 2021-01-08 2020-12-11

Ledarskap och organisation Kursen har som syfte att utveckla ditt ledarskap i din 

roll som inköpare. Kursen innefattar moment kring 

organisationsteorier, gruppens utvecklingsfaser, 

olika ledarskapsstilar och målstyrt ledarskap. Efter 

avslutad kurs förväntas du kunna ansvara för att 

leda grupper och individer utifrån vetenskapliga 

metoder.

Strategisk inköpare Malmö Bunden 20 Grit Academy AB https://gritacademy.se/stra

tegisk-inkopare/

2020-10-19 2020-11-13 2020-10-16

Strategiskt inköp Denna kurs lär ut kunskap, färdigheter och 

kompetenser i strategisk planering samt hur 

affärshandlingar genomförs inom privat och 

offentlig verksamhet. Efter kursen förväntas du 

kunna arbeta med strategiska frågor inom 

inköp/upphandling, utforma policys kring inköp, 

samt ha förmågan att utvärdera leverantörer och 

anbud.

Strategisk inköpare Malmö Bunden 30 Grit Academy AB https://gritacademy.se/stra

tegisk-inkopare/

2021-01-11 2021-02-19 2021-01-08

Förhandlingsteknik I denna kurs lär du dig hur förhandlingar är 

uppbyggda, samt vad det finns för strategier vid 

intressebaserad förhandling. Genom kursens gång 

ges konkreta verktyg och metoder för att 

genomföra framgångsrika förhandlingar. Kursen ska 

dessutom inkludera kunskaper i hur man bevarar 

goda relationer med motparten, kommunicerar och 

argumenterar.

Strategisk inköpare Malmö Bunden 20 Grit Academy AB https://gritacademy.se/stra

tegisk-inkopare/

2020-09-21 2020-10-16 2020-09-18

Projektledning för inköpare Målet med kursen är att ge dig som studerande en 

förståelse för projektledningens grunder samt hur 

projekt kan ledas i en inköpsorganisation. Under 

kursens gång förväntas du utveckla nödvändiga 

kunskaper och färdigheter för att på ett 

professionellt sätt kunna driva och leda projekt 

inom en inköpsorganisation från uppstart till mål.

Strategisk inköpare Malmö Bunden 20 Grit Academy AB https://gritacademy.se/stra

tegisk-inkopare/

2020-11-16 2020-12-11 2020-11-13

https://gritacademy.se/strategisk-inkopare/
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Lead generation & market 

automation

Kursen syfte är ge kännedom kring Lead Generation 

och Market Automation, vad respektive begrepp 

innebär och hur de används i marknads- och 

försäljningssyfte. Vidare får den studerande 

färdighet att hantera en tjänst och förståelse för 

dess nytta och tillämpning hos säljkåren.

Målet med kursen är att den studerade kan 

identifiera kvalificerade leads till säljaren och 

underlag hur varje kunds köpengagemang och 

behov ser ut.

Marketing Automation 

Specialist

Helsingborg Distans 50 YA Yrkeshögskola AB 			 https://ya.se/yrkeshogskola

/marketing-automation-

specialist/

2020-10-12 2020-12-18 2020-10-07

Lead generation & market 

automation

Kursen syfte är ge kännedom kring Lead Generation 

och Market Automation, vad respektive begrepp 

innebär och hur de används i marknads- och 

försäljningssyfte. Vidare får den studerande 

färdighet att hantera en tjänst och förståelse för 

dess nytta och tillämpning hos säljkåren.

Målet med kursen är att den studerade kan 

identifiera kvalificerade leads till säljaren och 

underlag hur varje kunds köpengagemang och 

behov ser ut.

Marketing Automation 

Specialist

Järfälla Distans 50 YA Yrkeshögskola AB 			 https://ya.se/yrkeshogskola

/marketing-automation-

specialist/

2020-10-12 2020-12-18 2020-10-07

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  

Skolförlagda 

 veckor 

varvas med 

distansstudi

eveckor

35 Bergqvist Massage & 

Friskvårdsutbildningar			

https://www.massageutbild

ningar.se

2020-11-23 2021-03-26 2019-10-01
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Utbildningsområde: Hotell, restaurang och turism

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

ansökningsdatum

Affärsjuridik Kursen innefattar kunskaper om lagar som reglerar 

besöksnäringen,samt marknadsföring och 

försäljning av tjänster.Ger kunskaper om rådande 

juridiska ramar och bestämmelser för vanliga 

situationer, avssende verksamheter och 

organisationer inom besöksnäring och 

reseproduktion.

Affärsutvecklare 

besöksnäring 

Örnsköldsvik Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2020-10-19 2020-11-13 2020-10-01

Yield management och 

prissättning

Den studerande skall efter denna kurs kunna 

planera och optimera resurser, samt prissätta efter 

efterfrågan på tjänster och tillgänglig 

kapacitet.Syftet är att öka försäljning genom 

statistiska analyser av kunders köpbeteende och 

förutsägelser av efterfrågan.

Affärsutvecklare 

besöksnäring 

Örnsköldsvik Distans 15 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2020-09-21 2020-10-09 2020-09-07

Restaurangekonomi Kunskaper om och färdigheter i ekonomi med 

inriktning mot restaurang inom områden som 

personalplanering, inköp, upphandling, 

menyekonomi och råvarulogistik. Att ha kompetens 

att planerar och presenterar inför en branschjury en 

teoretisk idé gällande ett restaurangföretag som 

med hänsyn till personal, ekonomi, marknadsföring 

och kundnytta är gångbar på den svenska 

marknaden. Att ha utvecklat kunskap och förmåga 

som krävs för att förstå restaurangbranschens 

operativa och ekonomiska vardag ur ett 

företagsekonomiskt och organisatoriskt perspektiv.

Kitchen Manager Båstad Distans 20 Båstad kommun Akademi 

Båstad

www.akademi.bastad.se 2020-10-12 2020-12-09 2020-10-01

Konservering och 

fermentering

Kunskap om konserveringsmetoder som 

fermentering, syltning, saftning, gravning. Att kunna 

lagra mat för att förhindrade naturliga 

nedbrytningsmekanismerna t.ex. genom att påverka 

PH-värdet, förhindra syretillförsel, minska mängden 

tillgängligt vatten.

Kitchen Manager Båstad Distans 5 Båstad kommun Akademi 

Båstad

www.akademi.bastad.se 2020-10-26 2020-10-30 2020-10-19

Revenue Management Syftet med kursen är att den studerande ska kunna 

planera och optimera resurser samt prissätta efter 

efterfrågan på tjänster och tillgänglig kapacitet. 

Syftet är att öka vinsten av försäljning genom 

statistiska analyser av kunders köpbeteende och 

förutsägelser av efterfrågan, till grund för 

priselasticitet.

Målet med kursen är att den studerande ska ha 

färdighet att skapa en revenue management-analys 

genom information om tillgång, priskänslighet hos 

kunder, omvärldsfaktorer och marginaler för att 

leverera en produkt eller tjänst. Därefter ska priset 

kunna revideras med hänsyn till fyllnadsgrad och 

break-even-nivå.

Affärsutvecklare 

besöksnäring 

Falun Distans 15 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2020-10-19 2020-11-06 2020-10-05

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


Affärsjuridik Syftet med kursen är att ge den studerande 

kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen 

samt marknadsföring och försäljning av tjänster.

Målet med kursen är att den studerande ska ha 

kunskaper om rådande juridiska ramar och 

bestämmelser för vanliga situationer, avseende 

verksamheter och organisationer inom 

besöksnäring och reseproduktion.

Affärsutvecklare 

besöksnäring 

Falun Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2020-11-09 2020-12-04 2020-10-26

Affärsutveckling Syftet är att den studerande ska ha kunskap om hur 

man, utifrån givna resurser, affärsidé och 

behovsbild, tar fram förslag på och leder 

utvecklingsinsatser för att främja en hållbar 

besöksnäring på en destination eller anläggning. 

Målet med kursen är att den studerande ska ha 

kunskap och färdighet att utveckla och genomföra 

hållbara koncept som gagnar besökaren men även 

är lönsamt för företaget/destinationen; detta 

baserat på analysmaterial och tillgänglighet i 

verksamheten. 

Affärsutvecklare 

besöksnäring 

Falun Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2021-01-25 2021-02-19 2021-01-11

Kommunikation och 

Bemötande 

Syftet med kursen är att ge den studerade kunskap 

om kommunikation där bemötandet utgör en stor 

del av upplevelsen. Gott värdskap handlar om att 

överträffa gästernas förväntningar för nöjda gäster 

som återkommer och rekommenderar vidare. Ett 

välkomnande bemötande skall genomsyra hela 

organisationen och kommuniceras internt och 

externt.

Målet med kursen är att den studerande har 

kunskap och färdighet i retorik, skriftligt och 

muntligt. Vidare skall den studerande ha kompetens 

att leda medarbetare mott ett gott värdskap och 

låta detta bli ett mätbart mål som finns tydligt i det 

dagliga arbetet.

Den studerande skall kunna producera texter i olika 

medier och olika målgrupper. Kursen ger även den 

studerande kunskaper i 

engelskaffärskommunikation och branschspecifik 

terminologi.

Hotel Supervisor Uppsala Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/hotel-supervisor/

2020-09-07 2020-10-30 2020-08-25

Service Travel managment Kursen syftar till att ge kunskap om travel 

management, upphandling av resetjänster och 

resepolicy samt om kundnöjdhet och 

servicegarantier.

Kursens mål är att den studerande ska ha kunskap 

om inköpsprocessen, företags reseupphandling och 

en resebyrås roll i denna process. Om travel 

management och resepolicydokument i samband 

med resebokning. Vidare kunskap och färdighet i 

kundnöjdhetsundersökning (NKI) och olika former 

av servicegarantier (SLA).

TRAC - diplomerad 

resekonsult 

Uppsala Distans 15 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/trac-diplomerad-

resekonsult/

2020-11-02 2020-11-18 2020-10-20

https://ya.se/yrkeshogskola/trac-diplomerad-resekonsult/
https://ya.se/yrkeshogskola/trac-diplomerad-resekonsult/
https://ya.se/yrkeshogskola/trac-diplomerad-resekonsult/


Reseproduktion och 

paketering 

Kursens syfte är att ge kunskaper i hur man 

paketerar resor från ide till färdig produkt utifrån 

kundens önskemål.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna 

arbeta med reseproduktion och skräddarsydda 

arrangemang. 

TRAC - diplomerad 

resekonsult 

Uppsala Distans 25 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/trac-diplomerad-

resekonsult/

2020-11-23 2020-11-23 2020-01-10

Business English Den studerande skall efter denna kurs kunna 

kommunicera muntligt ochskriftligt, med engelsk 

terminologi ifrån besöksnäringen.

Affärsutvecklare 

besöksnäring 

Åre Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2020-10-26 2020-11-20 2020-10-12

Yield management och 

prissättning

Den studerande skall efter denna kurs kunna 

planera och optimera resurser, samt prissätta efter 

efterfrågan på tjänster och tillgänglig 

kapacitet.Syftet är att öka försäljning genom 

statistiska analyser av kunders köpbeteende och 

förutsägelser av efterfrågan.

Affärsutvecklare 

besöksnäring 

Åre Distans 15 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2021-01-04 2021-01-22 2020-12-16

Affärsjuridik Kursen innefattar kunskaper om lagar som reglerar 

besöksnäringen,samt marknadsföring och 

försäljning av tjänster.Ger kunskaper om rådande 

juridiska ramar och bestämmelser för vanliga 

situationer, avssende verksamheter och 

organisationer inom besöksnäring och 

reseproduktion.

Affärsutvecklare 

besöksnäring 

Åre Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2020-11-23 2020-12-18 2020-11-07

Strategiskt inköp         Syftet med kursen är att ge de studerande 

kunskaper, färdigheter och kompetenser i 

inköpsfunktioners roller, arbetssätt, metoder och 

principer.

Food & Beverage 

Manager

Göteborg Bunden 15 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/yh/utbil

dningar/food-beverage-

manager-300p/

2020-09-15 2020-10-05 2020-09-10

Affärsjuridik Kursen ger kunskaper om de regler och förordningar 

som styr verksamheter. Juridiska begrepp och att 

tolka juridiska dokument ingår liksom 

grundläggande avtals- och köprätt och hur man 

förebygger och löser tvister inom affärslivet.

Hotel Management Stockholm Bunden 10 Stockholms stad, Frans 

Schartaus Handelsinstitut

http://www.schartau.se/yh-

utbildningar/hotel-

management.html

2020-10-12 2020-10-30 2020-09-11

Arbetsrätt I kursen ingår arbetsrättsliga lagar, Semesterlagen, 

LAS, Förtroendemannalagen och MBL. De 

studerandes förmågor att självständigt lösa 

arbetsrättsliga problem med hjälp av lagtexter och 

kollektivavtal utvecklas

Hotel Management Stockholm Bunden 10 Stockholms stad, Frans 

Schartaus Handelsinstitut

http://www.schartau.se/yh-

utbildningar/hotel-

management.html

2020-11-09 2020-12-04 2020-09-11

Hållbar 

restaurangverksamhet 

Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet 

och kompetens gällande hållbarhetsbegreppets 

betydelse i en restaurangverksamhet. Det 

inkluderar både hur man arbetar med enskilda 

hållbarhetsfrågor, men också hållbarhet som en del 

av restaurangverksamhetens affärsstrategi.

Food & Beverage 

Manager

Stockholm Bunden 15 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/yh/utbil

dningar/food-beverage-

manager-300p/

2020-08-31 2020-09-18 2020-08-24

Livsmedelshantering och 

livsmedelssäkerhet 

Syftet med kursen är att ge de studerande de 

kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs 

för att god livsmedelshygien skall uppnås utifrån på 

området gällande lagar.

Food & Beverage 

Manager

Stockholm Bunden 15 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/yh/utbil

dningar/food-beverage-

manager-300p/

2020-09-21 2020-10-09 2020-09-14

https://ya.se/yrkeshogskola/trac-diplomerad-resekonsult/
https://ya.se/yrkeshogskola/trac-diplomerad-resekonsult/
https://ya.se/yrkeshogskola/trac-diplomerad-resekonsult/
http://www.schartau.se/yh-utbildningar/hotel-management.html
http://www.schartau.se/yh-utbildningar/hotel-management.html
http://www.schartau.se/yh-utbildningar/hotel-management.html
http://www.schartau.se/yh-utbildningar/hotel-management.html
http://www.schartau.se/yh-utbildningar/hotel-management.html
http://www.schartau.se/yh-utbildningar/hotel-management.html


Affärsutveckling och 

försäljning

Kursens syfte är att ge de studerande fördjupad 

förståelse för företagande, entreprenörskap och att 

de ska få kunskaper för att kunna arbeta strategiskt 

utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv med fokus på 

försäljning. Kursen ska göra den studerande insatt i 

affärsutveckling, försäljning, merförsäljning och dess 

positiva påverkan på kunden. Kursen kommer ge 

konkreta verktyg, metoder och säljträning för att 

utveckla den studerandes kunskaper och 

färdigheter inom fysisk och digital försäljning. 

Kursen behandlar även hur man kan driva 

kundprocesser på ett framgångsrikt sätt, hitta 

kundens köpsignaler samt styra och argumentera 

för försäljning mot uppsatta mål. De studerande ska 

ha förståelse om att all försäljning handlar om 

relationer. Kunden köper lika ofta en leverantör 

som en produkt. För att lyckas som säljare måste de 

studerande lära sig att lyssna, analysera och förstå 

kundens verkliga behov. Kursen ger kunskaper om 

hur du skapar nya affärer och vikten av att ställa rätt 

frågor för att skapa samhörighet och dialog med 

kunden. En säljare som utvecklat hög nivå inom 

relationsorienterad försäljning får långvariga, trogna 

Koordinator inom 

besöksnäringen

Båstad Bunden 25 Båstad kommun Akademi 

Båstad

http://www.bastad.se/akad

emibastad/yhutbildningar/k

oordinator-besoksnaringen-

/

2020-10-12 2020-11-13 2020-09-27

Ledarskap Kursen ska ge de studerande en helhetsbild av 

kommunikationens och ledarskapets betydelse för 

en grupps effektivitet och utveckling. De studerande 

tränas i att anpassa sitt ledarskap och att utveckla 

kompetens att möta de olika faserna i en grupps 

utveckling (situationsanpassat ledarskap). Likaså ges 

träning i konfliktförebyggande metoder och olika 

sätt att forma en organisation samt hur detta 

påverkar verksamheten. De studerande utvecklar 

sin förståelse för vikten av en gemensam 

värdegrund för en grupp/verksamhet och hur detta 

kan bidra till engagemang, motivation och 

effektivitet. Kursen redogör för processer i 

samspelet mellan människor och skapa förståelse 

för värdet av en verkningsfull kommunikation. De 

studerande får fördjupad förståelse för begreppet 

servicemanagement, personaladministration och 

kunskap om branschens krav och förväntningar.

Koordinator inom 

besöksnäringen

Båstad Bunden 35 Båstad kommun Akademi 

Båstad

http://www.bastad.se/akad

emibastad/yhutbildningar/k

oordinator-besoksnaringen-

/

2020-11-16 2021-01-22 2020-10-25

Revenue Management Kursen syfte är att utveckla kompetens inom 

Revenue management och kundorienterat 

försäljningsarbete inom besöksnäringen.  

Hotel & Restaurant 

Manager 

Jönköping Distans 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/

2020-11-02 2020-12-04 2020-10-11

Kalkylering och försäljning Kursen syfte är att utveckla kompetens inom 

kundorienterat försäljningsarbete inom 

besöksnäringen.   

Hotel & Restaurant 

Manager 

Jönköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/

2020-12-07 2021-01-08 2020-11-15

Business English Kursens syfte är att ge den studerande kompetens i 

skriftlig och muntlig affärskommunikation på 

engelska.

Hotel & Restaurant 

Manager 

Jönköping Distans 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/

2020-12-07 2021-01-08 2020-11-15

http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/koordinator-besoksnaringen-/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/koordinator-besoksnaringen-/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/koordinator-besoksnaringen-/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/koordinator-besoksnaringen-/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/koordinator-besoksnaringen-/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/koordinator-besoksnaringen-/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/koordinator-besoksnaringen-/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/koordinator-besoksnaringen-/


Affärsutveckling och 

marknadsföring 

Kursen syftar är att ge kunskaper i affärsutveckling 

och marknadsföring för att få insikt i hur ett företag 

inom Hotell och restaurangbranschen utvecklas 

utifrån ekonomiska och dess specifika 

förutsättningar i en konkurrenssituation.

Hotel & Restaurant 

Manager 

Jönköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/

2021-01-11 2021-01-29 2020-12-20

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/

2021-02-01 2021-02-12 2021-01-10

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/

2021-02-15 2021-03-05 2021-01-24

Produktutveckling och 

Paketerering

Affärsutvecklare 

Besöksnäring 

Visby Distans 45 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2020-09-14 2020-11-13 2020-09-07

Digiala strategier och 

onlineerbjudande

Affärsutvecklare 

Besöksnäring 

Visby Distans 25 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2020-11-16 2020-12-18 2020-11-09

Business Enligsh Affärsutvecklare 

Besöksnäring 

Visby Distans 20 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2020-01-11 2021-02-05 2020-12-30

Yield Management och 

prissättning

Affärsutvecklare 

Besöksnäring 

Visby Distans 15 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2021-02-08 2021-02-26 2020-02-01

Utbildningsområde: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

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

ansökningsdatum

Lärande och handledning 

som pedagogiska verktyg

Kursen syftar till att den studerande skall få verktyg 

att agera professionellt i sollen som handledare i 

syfte att skapa ett lärande och utvecklande 

arbetsklimat.

Specialistundersköterska 

Multisjuka Äldre

Stockholm Distans 25 KompetensUtvecklingsInstit

utet Sverige AB

https://www.kui.se/kui-

yrkeshogskola/specialistund

erskoterska-multisjuka-

aldre/

2020-12-07 2021-02-26 2020-11-01

Lärande och handledning 

som pedagogiska verktyg

Kursen syftar till att den studerande skall få verktyg 

att agera professionellt i sollen som handledare i 

syfte att skapa ett lärande och utvecklande 

arbetsklimat.

Specialistundersköterska 

Multisjuka Äldre

Linköping Distans 25 KompetensUtvecklingsInstit

utet Sverige AB

https://www.kui.se/kui-

yrkeshogskola/specialistund

erskoterska-multisjuka-

aldre/

2020-12-07 2021-02-26 2020-11-01

Lärande och handledning 

som pedagogiska verktyg

Kursen syftar till att den studerande skall få verktyg 

att agera professionellt i sollen som handledare i 

syfte att skapa ett lärande och utvecklande 

arbetsklimat.

Specialistundersköterska 

Multisjuka Äldre

Uppsala Distans 25 KompetensUtvecklingsInstit

utet Sverige AB

https://www.kui.se/kui-

yrkeshogskola/specialistund

erskoterska-multisjuka-

aldre/

2020-12-07 2021-02-26 2020-11-01



Välfärdsteknologi Kursen ger den studerande specialiserad kunskap 

om hur digital teknik kan implementeras och 

användas som stöd i vardagen i syfte att öka 

möjligheten till delaktighet, inflytande och 

självständighet och ökad livskvalitet för brukaren.

Stödpedagog Linköping Distans 20 KompetensUtvecklingsInstit

utet Sverige AB

https://www.kui.se/kui-

yrkeshogskola/stodpedagog

/

2020-11-02 2020-12-25 2020-10-11

Välfärdsteknologi Kursen ger den studerande specialiserad kunskap 

om hur digital teknik kan implementeras och 

användas som stöd i vardagen i syfte att öka 

möjligheten till delaktighet, inflytande och 

självständighet och ökad livskvalitet för brukaren.

Stödpedagog Västerås Distans 20 KompetensUtvecklingsInstit

utet Sverige AB

https://www.kui.se/kui-

yrkeshogskola/stodpedagog

/

2020-11-02 2020-12-25 2020-10-11

Psykisk hälsa, 

samsjuklighet och 

återhämtning

Kursen kommer förmedla specialiserade och 

fördjupade kunskaper omkring psykisk hälsa, 

beroendeproblematik, samsjuklighet och 

återhämtning samt vanliga relaterade 

tilläggsdiagnoser. Kursen tar även upp annan 

problematik och konsekvenser som kan förekomma 

i samband med psykisk hälsa. kursen förmedlar 

även kunskap om olika utredningar, inom aktuellt 

område, bedömningar samt aktuella 

behandlingsmetoder och vikten av samverkan 

mellan olika vårdaktörer.

Behandlingspedagog 

Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar

Eksjö Bunden 25 Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping 

AB

http://ju.se/studera/yh-

utbildning.html

2020-09-28 2020-11-01 2020-09-13

Neuropsykiatri 2 Kursen kommer förmedla och ge möjlighet att 

fördjupa och bygga på tidigare inhämtade 

kunskaper efter genomförd kurs Neuropsykiatri och 

andra funktionsnedsättningar 1. Genom att 

fördjupa och bygga vidare på sina kunskaper om 

olika neuropsykiatriska, kognitiva 

funktionsnedsättningar och andra 

funktionsnedsättningar i relation till uppdraget ökar 

möjligheten för den studerande att kunna möta 

individen, dess anhöriga och övrigt nätverk utifrån 

ett etiskt och professionellt förhållningssätt och att 

använda sig av sina kunskaper, färdigheter och 

kompetens att använda rätt strategier och stöd i 

vardagen.

Behandlingspedagog 

Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar

Eksjö Bunden 25 Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping 

AB

http://ju.se/studera/yh-

utbildning.html

2020-11-02 2021-01-10 2020-10-18

Etiskt, pedagogiskt och 

professionellt 

förhållningssätt 2

Kursen bygger vidare på etiskt, pedagogiskt och 

professionellt förhållningssätt 1. Genom att arbeta 

vidare med att analysera individens behov, 

förutsättningar och resurser ges möjlighet till att 

fördjupa och utveckla tidigare kunskaper om 

pedagogiska strategier och hjälpmedel i syfte för att 

hantera olikheter, möjliggöra utveckling och 

delaktighet med individen. Den studerande ska även 

fördjupa sin kunskap och förmåga att hantera etiska 

dilemman och frågeställningar i den vardagliga 

yrkesutövningen samt kunna analysera och 

resonera kring etiska frågeställningar utifrån olika 

perspektiv. Den studerande ska även få fördjupas 

förståelse för etiska frågeställningar utifrån olika 

perspektiv. 

Behandlingspedagog 

Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar

Eksjö Bunden 25 Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping 

AB

http://ju.se/studera/yh-

utbildning.html

2021-01-11 2021-02-14 2020-12-27

https://www.kui.se/kui-yrkeshogskola/stodpedagog/
https://www.kui.se/kui-yrkeshogskola/stodpedagog/
https://www.kui.se/kui-yrkeshogskola/stodpedagog/
https://www.kui.se/kui-yrkeshogskola/stodpedagog/
https://www.kui.se/kui-yrkeshogskola/stodpedagog/
https://www.kui.se/kui-yrkeshogskola/stodpedagog/


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

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

Råvaror och processer i 

kemisk industri

Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper, 

färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i 

kemisk industri. Innehåll: - Organisk kemi, - 

Petrokemiska råvarors ursprung, - Råoljans 

komponenter, - Stenkol och naturgas, - 

Grundläggande träkemi, - Olika petrokemiska 

produkter (asfalt, eldningsolja, villaolja, smörjolja, 

diesel, bensin, flygbränsle), - Enhetsoperationerna 

destillation, absorption, adsorption och extraktion, - 

Petrokemiska processer (krackning, 

isomerisering/reformering, avsvavling, alkylering), - 

Bioraffinaderiet som koncept, - Diskussion på 

engelska i grupper kring olika praktiska teman, - 

Föreläsningar på engelska, - Genomgång av tekniska 

texter samt muntlig presentation på engelska.

Drifttekniker - 

processoperatör

Piteå Distans 55 Creando Training AB – 

Creando School

https://creando.se/ 2020-10-26 2021-01-08 2020-08-31

Produktion och 

distribution av värme

Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper, 

färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i 

massa- och pappersindustri med tillverkning av 

pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:- 

Pappers- och kartongtillverkning, översikt, - 

Pappersprodukter; användning och egenskaper, - 

Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk 

massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk 

massatillverkning, översikt, - Sulfatmassafabriken- 

fiberlinje och återvinning, - Sulfitmassatillverkning, - 

Mäld, mäldkemi och mäldberedning, - 

Pappersmaskinens uppbyggnad, - Formning, 

pressning, torkning; funktion och egenskaper, - 

Ytbehandling: limning, bestrykning, kalandrering, - 

Rullning och arkning, - Diskussion på engelska i 

grupper kring olika praktiska teman, - Föreläsningar 

på engelska, - Genomgång av tekniska texter samt 

muntlig presentation på engelska

Drifttekniker - 

processoperatör

Piteå Distans 55 Creando Training AB – 

Creando School

https://creando.se/ 2020-10-26 2021-01-08 2020-08-31



Massa och pappersteknik Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper, 

färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i 

massa- och pappersindustri med tillverkning av 

pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:- 

Pappers- och kartongtillverkning, översikt, - 

Pappersprodukter; användning och egenskaper, - 

Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk 

massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk 

massatillverkning, översikt, - Sulfatmassafabriken- 

fiberlinje och återvinning, - Sulfitmassatillverkning, - 

Mäld, mäldkemi och mäldberedning, - 

Pappersmaskinens uppbyggnad, - Formning, 

pressning, torkning; funktion och egenskaper, - 

Ytbehandling: limning, bestrykning, kalandrering, - 

Rullning och arkning, - Diskussion på engelska i 

grupper kring olika praktiska teman, - Föreläsningar 

på engelska, - Genomgång av tekniska texter samt 

muntlig presentation på engelska

Drifttekniker - 

processoperatör

Piteå Distans 55 Creando Training AB – 

Creando School

https://creando.se/ 2020-10-26 2021-01-08 2020-08-31

Råvaror och processer i 

kemisk industri

Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper, 

färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i 

kemisk industri. Innehåll: - Organisk kemi, - 

Petrokemiska råvarors ursprung, - Råoljans 

komponenter, - Stenkol och naturgas, - 

Grundläggande träkemi, - Olika petrokemiska 

produkter (asfalt, eldningsolja, villaolja, smörjolja, 

diesel, bensin, flygbränsle), - Enhetsoperationerna 

destillation, absorption, adsorption och extraktion, - 

Petrokemiska processer (krackning, 

isomerisering/reformering, avsvavling, alkylering), - 

Bioraffinaderiet som koncept, - Diskussion på 

engelska i grupper kring olika praktiska teman, - 

Föreläsningar på engelska, - Genomgång av tekniska 

texter samt muntlig presentation på engelska.

Drifttekniker - 

processoperatör

Nynäshamn Distans 55 Creando Training AB – 

Creando School

https://creando.se/ 2020-10-26 2021-01-08 2020-08-31



Produktion och 

distribution av värme

Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper, 

färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i 

massa- och pappersindustri med tillverkning av 

pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:- 

Pappers- och kartongtillverkning, översikt, - 

Pappersprodukter; användning och egenskaper, - 

Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk 

massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk 

massatillverkning, översikt, - Sulfatmassafabriken- 

fiberlinje och återvinning, - Sulfitmassatillverkning, - 

Mäld, mäldkemi och mäldberedning, - 

Pappersmaskinens uppbyggnad, - Formning, 

pressning, torkning; funktion och egenskaper, - 

Ytbehandling: limning, bestrykning, kalandrering, - 

Rullning och arkning, - Diskussion på engelska i 

grupper kring olika praktiska teman, - Föreläsningar 

på engelska, - Genomgång av tekniska texter samt 

muntlig presentation på engelska

Drifttekniker - 

processoperatör

Nynäshamn Distans 55 Creando Training AB – 

Creando School

https://creando.se/ 2020-10-26 2021-01-08 2020-08-31

Massa och pappersteknik Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper, 

färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i 

massa- och pappersindustri med tillverkning av 

pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:- 

Pappers- och kartongtillverkning, översikt, - 

Pappersprodukter; användning och egenskaper, - 

Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk 

massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk 

massatillverkning, översikt, - Sulfatmassafabriken- 

fiberlinje och återvinning, - Sulfitmassatillverkning, - 

Mäld, mäldkemi och mäldberedning, - 

Pappersmaskinens uppbyggnad, - Formning, 

pressning, torkning; funktion och egenskaper, - 

Ytbehandling: limning, bestrykning, kalandrering, - 

Rullning och arkning, - Diskussion på engelska i 

grupper kring olika praktiska teman, - Föreläsningar 

på engelska, - Genomgång av tekniska texter samt 

muntlig presentation på engelska.

Drifttekniker - 

processoperatör

Nynäshamn Distans 55 Creando Training AB – 

Creando School

https://creando.se/ 2020-10-26 2021-01-08 2020-08-31



Råvaror och processer i 

kemisk industri

Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper, 

färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i 

kemisk industri. Innehåll: - Organisk kemi, - 

Petrokemiska råvarors ursprung, - Råoljans 

komponenter, - Stenkol och naturgas, - 

Grundläggande träkemi, - Olika petrokemiska 

produkter (asfalt, eldningsolja, villaolja, smörjolja, 

diesel, bensin, flygbränsle), - Enhetsoperationerna 

destillation, absorption, adsorption och extraktion, - 

Petrokemiska processer (krackning, 

isomerisering/reformering, avsvavling, alkylering), - 

Bioraffinaderiet som koncept, - Diskussion på 

engelska i grupper kring olika praktiska teman, - 

Föreläsningar på engelska, - Genomgång av tekniska 

texter samt muntlig presentation på engelska.

Drifttekniker - 

processoperatör

Bergsjö Distans 55 Creando Training AB – 

Creando School

https://creando.se/ 2020-10-26 2021-01-08 2020-08-31

Produktion och 

distribution av värme

Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper, 

färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i 

massa- och pappersindustri med tillverkning av 

pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:- 

Pappers- och kartongtillverkning, översikt, - 

Pappersprodukter; användning och egenskaper, - 

Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk 

massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk 

massatillverkning, översikt, - Sulfatmassafabriken- 

fiberlinje och återvinning, - Sulfitmassatillverkning, - 

Mäld, mäldkemi och mäldberedning, - 

Pappersmaskinens uppbyggnad, - Formning, 

pressning, torkning; funktion och egenskaper, - 

Ytbehandling: limning, bestrykning, kalandrering, - 

Rullning och arkning, - Diskussion på engelska i 

grupper kring olika praktiska teman, - Föreläsningar 

på engelska, - Genomgång av tekniska texter samt 

muntlig presentation på engelska

Drifttekniker - 

processoperatör

Bergsjö Distans 55 Creando Training AB – 

Creando School

https://creando.se/ 2020-10-26 2021-01-08 2020-08-31



Massa och pappersteknik Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper, 

färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i 

massa- och pappersindustri med tillverkning av 

pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:- 

Pappers- och kartongtillverkning, översikt, - 

Pappersprodukter; användning och egenskaper, - 

Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk 

massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk 

massatillverkning, översikt, - Sulfatmassafabriken- 

fiberlinje och återvinning, - Sulfitmassatillverkning, - 

Mäld, mäldkemi och mäldberedning, - 

Pappersmaskinens uppbyggnad, - Formning, 

pressning, torkning; funktion och egenskaper, - 

Ytbehandling: limning, bestrykning, kalandrering, - 

Rullning och arkning, - Diskussion på engelska i 

grupper kring olika praktiska teman, - Föreläsningar 

på engelska, - Genomgång av tekniska texter samt 

muntlig presentation på engelska.

Drifttekniker - 

processoperatör

Bergsjö Distans 55 Creando Training AB – 

Creando School

https://creando.se/ 2020-10-26 2021-01-08 2020-08-31

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.kungsbacka

.se/utbildning/Utbildningar-

start-hosten-2019/--CAD-

konstruktor-inom-

plastkonstruktion/

2021-01-20 2021-03-27 2021-01-06

Creo Kursen syftar till att den studerande efteråt ska 

kunna genomföra modellering av enskilda detaljer 

av medelsvår komplexitet i 3D-CAD-programmet 

Creo 3.0.  Man ska även kunna göra 

sammanställningar samt enklare 

produktionsritningar i samma program. 

CAD-konstruktör 

produktutveckling 

Mekanik/Plast

Kungsbacka Bunden 15 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsbacka

.se/utbildning/Utbildningar-

start-hosten-2019/--CAD-

konstruktor-inom-

plastkonstruktion/

2020-09-10 2020-10-15 2020-08-27

Inventor Kursen syftar till att den studerande efteråt ska 

kunna genomföra modellering av enskilda detaljer 

av medelsvår komplexitet i 3D-CAD-programmet 

Autodesk Inventor Proffesional. Man ska även 

kunna göra sammanställningar samt enklare 

produktionsritningar i samma program. Vidare ska 

man ha tillägnat sig en förståelse för hur ett PDM-

system är uppbyggt och även kunna använda det i 

ett projekt.

CAD-konstruktör 

produktutveckling 

Mekanik/Plast

Kungsbacka Bunden 15 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsbacka

.se/utbildning/Utbildningar-

start-hosten-2019/--CAD-

konstruktor-inom-

plastkonstruktion/

2020-09-10 2020-10-15 2020-08-27



Industriell design och 

produktutveckling

Kursens övergripande mål är att öka de studerandes 

förståelse för problem som kan uppstå i 

kommunikationen mellan yrkesroller inom 

produktutveckling och design. I kursen genomförs 

ett projekt kopplat till produktutveckling och 

industridesign. Med designprocessen som 

utgångspunkt ingår föreläsningar om och övningar i 

skissteknik och modellarbete, formgivning och 

färgsättning, typografi och grafisk design, 

dokumentation, presentationstekniker och 

industridesignerns arbete från idé till färdig 

produkt. De studerande ska utveckla och fördjupa 

sina kunskaper genom att tillämpa tidigare 

kunskaper i ett realistiskt projekt inom 

produktutveckling. Det gäller kunskaper i 

projektmetodik men även kunskaper inom andra 

kurser i utbildningen. Projektgrupper kommer att 

skapas med tydlig rollfördelning. Här kommer det 

att ställas krav på kvalitet, tid och kostnad i 

projektet.

CAD-konstruktör 

produktutveckling 

Mekanik/Plast

Kungsbacka Bunden 45 Kungsbacka kommun, 

Yrkeshögskolan Kungsbacka

https://www.yh.kungsbacka

.se/utbildning/Utbildningar-

start-hosten-2019/--CAD-

konstruktor-inom-

plastkonstruktion/

2020-08-20 2021-03-01 2020-08-06

Massa- och pappersteknik Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och 

kompetenser för att kunna arbeta i massa- och 

pappersindustri med tillverkning av pappersmassa 

eller papper/kartong.

Drifttekniker/Processoper

atör

Oskarshamn Distans 55 Oskarshamns kommun, 

Nova Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova 2020-10-19 2020-12-31 2020-09-19

Produktion och 

distribution av värme

Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och 

kompetens för att kunna arbeta med 

värmeproduktion i fjärrvärmeanläggning, i industrins

energianläggningar och med energieffektivisering i 

värmedistribution i

processindustrier.

I kursen ingår momenten Energiteknik, Pannor, 

Värmepumpar och kylmaskiner, Fjärrvärme, Ellära, 

Energieffektivisering.

Drifttekniker/Processoper

atör

Oskarshamn Distans 55 Oskarshamns kommun, 

Nova Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova 2020-10-19 2020-12-31 2020-09-19

Råvaror och processer i 

kemisk industri

Kursen ska ge de kunskaper om råvaror, processer, 

produkter och

beräkningar som krävs för att kunna arbeta som 

procesoperatör inom

kemisk industri. Kursen ger också färdighet att 

använda engelska inom

området, samt tränar den studerande att ta ansvar 

för sitt fortsatta lärande i yrkesrollen.

I kursen ingår momenten Organisk kemi, Petrokemi, 

Bioråvaror och Kemiska processer.

Drifttekniker/Processoper

atör

Oskarshamn Distans 55 Oskarshamns kommun, 

Nova Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova 2020-10-19 2020-12-31 2020-09-19

Upphandling av 

solcellsanläggning

Kursens syfte och mål är att ge kunskap och 

färdighet i kravspecifikation och genomförande av 

en upphandling 

Soleltekniker Jönköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

yrkeshogskola/vara-

utbildningar/soleltekniker/

2020-11-30 2021-01-08 2020-11-08



Felsökning i IT-infrastruktur Kursen innehåller övningar och träning i olika 

felsökningsmetoder. Den studerande lär sig tolka 

felbilder och symptom vid fel i vanliga 

nätverksprotokoll och funktioner. Kursen tar upp 

vanliga fel och tillvägagångssätt vid avhjälpning av 

protokoll hos L2 och L3-utrustning samt 

loggningsfilers struktur och hur de läses och tolkas. 

Vidare, felsökning och avhjälpande av fel i IPv4/IPv6 

adressering och subnetting, statisk och dynamisk 

routing, EIGRP protokollet och dess funktioner, 

OSPF och dess funktioner, OSPF Multi-Area nätverk 

och dess funktioner, eBGP och iBGP, IPSec och GRE 

VPN-tunnlar, säkerhetsfunktioner i aktiv utrustning, 

tjänsterna SNMP, NTP, STP och access till 

enhetsadministration.

Stadsnätsingenjör Hudiksvall Bunden 25 Edugrade AB https://edugrade.com/yh-

utbildning/telekom/stadsna

etsingenjoer/

2020-08-17 2020-09-18 2020-08-20

Systemförvaltning Kursen ger en plattform för att förvalta ingående 

system i tekniska miljöer för nätverksdrift. Kursens 

mål är att ge den studerande kompetensmässig 

beredskap för rollen som förvaltningsledare eller 

systemförvaltare i offentliga eller kommersiella 

miljöer där man huvudsakligen hanterar aktiv 

utrustning.

Stadsnätsingenjör Hudiksvall Bunden 20 Edugrade AB https://edugrade.com/yh-

utbildning/telekom/stadsna

etsingenjoer/

2020-11-02 2020-11-27 2020-10-30

Kund – och 

ärendehantering

Kursen ger den studerande grundläggande 

kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta i 

ett arbetslag med fokus på kundkontakter och 

tillhörande ärendehantering. Dagens arbetsplatser 

hos nätoperatörer, internetleverantörer och 

stadsnät ställer höga krav på tydlig och relevant 

dokumentation och avrapportering av avslutade 

eller pågående ärenden. Kursen ger den studerande 

de redskap som behövs för att på ett effektivt och 

tydligt vis kunna dokumentera ärenden på sådant 

sätt att andra medarbetare kan ta del av och överta 

ärenden vid behov. Kursen syftar också till att ge 

studenten kompetens i kundbemötande och hur 

man på bästa sätt hanterar olika kundsituationer.

Stadsnätsingenjör Hudiksvall Bunden 15 Edugrade AB https://edugrade.com/yh-

utbildning/telekom/stadsna

etsingenjoer/

2020-11-30 2020-12-18 2020-11-27

https://edugrade.com/yh-utbildning/telekom/stadsnaetsingenjoer/
https://edugrade.com/yh-utbildning/telekom/stadsnaetsingenjoer/
https://edugrade.com/yh-utbildning/telekom/stadsnaetsingenjoer/
https://edugrade.com/yh-utbildning/telekom/stadsnaetsingenjoer/
https://edugrade.com/yh-utbildning/telekom/stadsnaetsingenjoer/
https://edugrade.com/yh-utbildning/telekom/stadsnaetsingenjoer/
https://edugrade.com/yh-utbildning/telekom/stadsnaetsingenjoer/
https://edugrade.com/yh-utbildning/telekom/stadsnaetsingenjoer/
https://edugrade.com/yh-utbildning/telekom/stadsnaetsingenjoer/


Produktionsutveckling mot 

Industri 4.0.

Syftet med kursen är att de studerande skall kunna 

styra, effektivisera och förbättra den befintliga 

produktionen. Genom att optimera arbetsflöden, 

simulera produktionen och implementera ett 

ständigt förbättringsarbete i verksamheten. Målet 

med kursen är att de studerande skall ha 

kompetens att mäta, utvärdera och föreslå 

förbättringar i en befintlig produktion. Bidraga till 

ett produktionstekniskt arbete som tar sitt ursprung 

i Industri 4.0 och dess utveckling. De skall också ha 

kompetens att analysera möjligheten att 

implementera automatiserade lösningar och ny 

teknik i produktionen såsom visualiseringslösningar 

3D, autonoma robotar -MRK, IOT digitalt 

uppkopplade processer.

Kursen omfattar: 

- produktionstekniskt arbete som tar sitt ursprung i 

Industri 4.0 och dess utveckling - bedöma den 

påverkan förändringen har på produktionens 

effektivitet och dess lönsamhet 

- Analysera den industriella utvecklingen avseende 

automatisering och digitalisering. - Förklara de 

möjligheter och utmaningar Industri 4.0 innebär 

Produktionsutveckling 

Industri 4.0

Kalix Distans 45 YrkesAkademin YH AB https://www.yrkeshogskola

n.se/hitta-

utbildning/sok/utbildning/?i

d=6482

2020-08-09 2020-10-08 2020-07-31

Robotteknik Kursen ger en grundkunskap inom 

robotprogrammering och varvar teori med praktik. 

Områden såsom programmering, konfiguration, 

kommunikation, handhavande av robotpendant 

samt manuell körning är delar som ingår. Efter 

kursen har den studerande kompetenser att 

programmera ett enklare säkerhetssystem med 

basfunktioner som kan tillämpas i maskinell miljö 

samt konstruera en säkerhetskrets med olika villkor 

samt händelser.

Robot och 

automationsprogrammer

are 

Örnsköldsvik Distans 40 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/robot-och-

automationsprogrammerar

e-distans/

 2020-08-17 2020-10-09 2020-08-06

Motorstyrning och 

robotceller

Kursen går igenom delar såsom robotceller, olika 

aktorer, asynkronmotorer, samt olika maskintyper. 

De studerande får färdighet i programmering av 

servoapplikationer, implementering av funktioner 

som används i maskinell miljö samt skapande av 

effektiva och användarvänliga gränssnitt mellan 

människa och maskin. Efter kursen har de 

studerande kompetens att genom bedömning av 

olika aktorer, motorstyrningar m.m. kunna välja en 

anpassad lösning för de funktioner man vill uppnå.

Robot och 

automationsprogrammer

are 

Örnsköldsvik Distans 45 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/robot-och-

automationsprogrammerar

e-distans/

2020-10-12 2020-12-14 2020-10-02
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Robotteknik Kursen ger en grundkunskap inom 

robotprogrammering och varvar teori med praktik. 

Områden såsom programmering, konfiguration, 

kommunikation, handhavande av robotpendant 

samt manuell körning är delar som ingår. Efter 

kursen har den studerande kompetenser att 

programmera ett enklare säkerhetssystem med 

basfunktioner som kan tillämpas i maskinell miljö 

samt konstruera en säkerhetskrets med olika villkor 

samt händelser.

Robot och 

automationsprogrammer

are 

Eskilstuna Distans 40 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/robot-och-

automationsprogrammerar

e-distans/

 2020-08-17 2020-10-09 2020-08-06

Motorstyrning och 

robotceller

Kursen går igenom delar såsom robotceller, olika 

aktorer, asynkronmotorer, samt olika maskintyper. 

De studerande får färdighet i programmering av 

servoapplikationer, implementering av funktioner 

som används i maskinell miljö samt skapande av 

effektiva och användarvänliga gränssnitt mellan 

människa och maskin. Efter kursen har de 

studerande kompetens att genom bedömning av 

olika aktorer, motorstyrningar m.m. kunna välja en 

anpassad lösning för de funktioner man vill uppnå.

Robot och 

automationsprogrammer

are 

Eskilstuna Distans 45 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/robot-och-

automationsprogrammerar

e-distans/

2020-10-12 2020-12-14 2020-10-02

Ställverkets konstruktion 

och dess komponenter

Målet med kursen är att ge de studerande kunskap 

om ställverkets uppbyggnad och olika komponenter. 

Om kablar, kopparskenor,  kabeltillbehör och 

dimensionering av dessa. Systemet för hjälpkraft 

och de säkerhetsföreskrifter som omfattar allt 

arbete i ett ställverk.

Elnätsspecialist Vänersborg Distans 25 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/elnatsspecialist/?location=

vasteras

2020-08-10 2020-09-11 2020-09-10

Avlopp och reningsteknik Kursen ger dig kompetenser för drift- och 

underhållsarbeten på avloppsanläggningar. Du ges 

kunskaper om avloppsreningens tekniker och 

processer, dess komponenter, uppbyggnad och 

styrning samt färdigheter i att felsöka och reparera.

Drift- och 

underhållstekniker vid 

vatten-, värmeverk, 

biogasanläggning

Vänersborg Bunden 15 Kunskapsförbundet Väst, 

Vuxenutbildningen

https://www.kunskapsforbu

ndet.se/vuxenutbildningen/

program/yh-

yrkeshogskolan/

2020-08-24 2020-09-04 2020-08-10

Dricksvattenteknik Kursen ger dig kompetenser för drift- och 

underhållsarbeten inom dricksvattenrening. Du ges 

kunskaper om dricksvattenreningens tekniker och 

processer, dess komponenter och styrning, 

grundläggande kemi och riskanalys samt färdigheter 

i att felsöka och reparera.

Drift- och 

underhållstekniker vid 

vatten-, värmeverk, 

biogasanläggning

Vänersborg Bunden 15 Kunskapsförbundet Väst, 

Vuxenutbildningen

https://www.kunskapsforbu

ndet.se/vuxenutbildningen/

program/yh-

yrkeshogskolan/

2020-08-24 2020-09-04 2020-08-10

Rörnät och pumpstationer Kursen ger dig kompetenser för drift- och 

underhållsarbeten inom vatten- och avloppsrörnät. 

Du ges kunskaper om rörnätets uppbyggnad, dess 

komponenter och styrning samt färdigheter i att 

felsöka, reparera, läsa rörnätskartor och GIS.

Drift- och 

underhållstekniker vid 

vatten-, värmeverk, 

biogasanläggning

Vänersborg Bunden 15 Kunskapsförbundet Väst, 

Vuxenutbildningen

https://www.kunskapsforbu

ndet.se/vuxenutbildningen/

program/yh-

yrkeshogskolan/

2020-08-24 2020-09-04 2020-08-10
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Utbildningsområde: Transporttjänster

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

ansökningsdatum

Tillämpat inköp och 

elektronisk handel

Hur inköp påverkar företagets lönsamhet. Kunna 

bidra till att en e-handel blir lönsam och känna till 

moderna teorier och tankesätt inom inköp samt 

använda dessa i arbetet som logistiker. 

Logistiker Södertälje Bunden 20 Södertälje kommun, 

Campus Telge
https://campustelge.se/

2020-08-31 2020-09-25 2020-08-24

Juridik och transporträtt Helhetsbild över transporträtten, försäkring samt 

tullfrågor och samspelet mellan juridik och logistik. 

Logistiker Södertälje Bunden 15 Södertälje kommun, 

Campus Telge https://campustelge.se/
2020-09-28 2020-10-16 2020-09-21

Supply chain management 

och flerpartslogistik

Specialiserade kunskaper om logistiktjänster och hur 

de upphandlas. Att gå från traditionell till modern 

lagerstyrning med fokus på hela supply chain samt 

kunna bedöma och motivera val av rätt styrmodell. 

Logistiker Södertälje Bunden 20 Södertälje kommun, 

Campus Telge

https://campustelge.se/

2020-10-19 2020-11-13 2020-10-12

Kvalitets- och miljöledning Förstå teorier och åtgärder inom systematiskt 

kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbete inom industri 

och transportsektorn 

Logistiker Södertälje Bunden 20 Södertälje kommun, 

Campus Telge
https://campustelge.se/

2020-11-16 2020-12-11 2020-11-09

Arbetsledning, arbetsrätt 

och arbetsmiljö

Personalfrågor och regelverk inom arbetsrätt. 

Hantera grupper, konfliktlösning, 

arbetsmiljöproblem och olika arbetsrättsliga frågor 

Logistiker Södertälje Bunden 15 Södertälje kommun, 

Campus Telge
https://campustelge.se/

2020-12-14 2021-01-22 2020-12-07

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

https://campustelge.se/
https://campustelge.se/
https://campustelge.se/
https://campustelge.se/
https://campustelge.se/

