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Sista 

ansökningsdatum

Miljöcertifiering och 

hållbarhet

Målet med kursen är att de studerande efter 

avslutad kurs ska ha färdigheter i att utföra 

beräkningar och bedömningar till olika typer av 

miljöcertifieringar, t ex indikatorer till Miljöbyggnad. 

De studerande ska efter avslutad kurs kunna 

identifiera drivkrafter ur ett miljö-, ekonomi-, 

hållbarhets- och samhällsperspektiv samt utifrån 

problembaserat lärande (PBL) kunna analysera 

konsekvenser av energianvändningen. 

De studerande ska få grundläggande kunskaper om 

LCA (livscykelanalys). 

Energiingejör Tranås Distans 20 Tuc Sweden AB https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/energii

ngenjor/

2023-02-20 2023-03-17 Löpande 

antagning

Ledarskap och 

arbetsledning

Kursens mål är att ge de studerande kunskap om sin 

egen ledarroll. 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. Dessutom får den 

studerande kunskap i att ge och ta feedback, samt 

att hantera svåra samtal och konfliktsituationer. 

Energiingejör Tranås Distans 15 Tuc Sweden AB https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/energii

ngenjor/

2023-03-20 2023-04-07 Löpande 

antagning

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 30 Dacapo Mariestad - 

Mariestad kommun

www.dacapomariestad.se 2023-02-20 2023-03-31 2022-12-15

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 Dacapo Mariestad - 

Mariestad kommun

www.dacapomariestad.se 2023-04-24 2023-05-12 2022-12-15



Examensarbete 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. 

Kulturmålare - 

traditionellt 

byggnadsmåleri

Mariestad Bunden 15 Dacapo Mariestad - 

Mariestad kommun

www.dacapomariestad.se 2023-04-03 2023-04-21 2022-12-15

Drift- och underhåll av VA-

system

Syftet med kursen är att den studerande ska ges 

fördjupade kunskaper underhållsplanering av VA-

ledningsnät. Kursens mål: Efter genomgången kurs 

ska den studerande ha förmåga att upprätta 

underhållsplaner för vatten respektive avlopp. Den 

studerande ska även ha kännedom om metoder för 

brunnsrenovering, rörinspektion, schaktfria tekniker 

för att renovera vatten- och avloppsledningar. 

VA-projektör Solna Bunden 20 Nackademin AB https://nackademin.se/utbil

dningar/va-projektor/

2023-07-01 2023-12-31 2023-06-17

CAD och ritteknik Kursen ger kompetens i att använda 2D- och 3D-CAD-

teknik i kombination med rittekniska regler i 

byggnadsteknisk- och mekanisk projektering, 

konstruktionsarbete och ritningsframställning. Efter 

genomförd kurs ska den studerande behärska 

grundläggande och avancerad solidmodellering samt 

ritningsgenerering samt känna till kraven på 

konstruktionsredovisning.

Kursens huvudsakliga innehåll: 

- Ritningsläsning, rittekniska regler, standarder och 

toleranser,

- Verktyg för användning av relevanta CAD-program i 

2D och 3D,

- Bygghandlingar 90 och ritningsstandarder,

- Insticksfiler och CAD-baserade projekteringsverktyg 

från formtillverkare,

- Installation och konfigurering av CAD-programvara.

Betongingenjör Göteborg Distans 35 YrkesAkademin YH AB 2023-02-06 2023-03-24 2023-01-31



Betongkunskap 

fördjupning

Kursen ger fördjupade kunskaper i att hantera 

fabriksbetong, betongelementtillverkning och 

platsgjutning för att i rollen som betongingenjör 

kunna utföra beräkningar och kontroller.

Kursens huvudsakliga innehåll: 

-Processen för produktion av fabriksbetong,

-Specifikationer på delmaterial, -Kontrollprogram, 

Standarder,

-Betongelementstillverkning och elementtyper, 

inklusive förspända betongelement,

-Nedbrytningsmekanismer och hur de bedöms, 

Tillståndsbedömning, krav och användningsområden 

för sprutbetong och injekteringsbruk,

-Speciell betongteknik, exempelvis fiberarmering, 

självkompakterande betong (SKB), 

undervattensgjutning och andra arbeten vid höga 

utförandeklasser,

-Utsättning och toleranskrav,

-Mognadsgrad.

Betongingenjör Göteborg Distans 40 YrkesAkademin YH AB 2023-08-21 2023-10-13 2023-08-14

Drift och underhåll Kursen ger kunskaper om det fortlöpande 

underhållet av byggnader och konstruktioner med 

betong samt färdigheter i att identifiera 

åtgärdsbehov och relevanta metoder för dessa. 

Kursens huvudsakliga innehåll: 

Kemisk nedbrytning av betong,

Armeringskorrosion, 

Provtagning av befintlig betong,

Besiktningsmetoder av betongkonstruktioner med 

avseende på att upptäcka skador och nedbrytning,

Metoder för avlägsnande av skadad betong,

Riskmiljöer för betongkonstruktioner,

Skydd mot nedbrytning av betong och armering,

Tillvägagångssätt för att skapa en långsiktigt hållbar 

och motståndskraftig betong,

Ansvarsroller vid överlämning, underhåll och 

besiktning,

Åtgärdsplan för underhållsbehov.

Betongingenjör Göteborg Distans 30 YrkesAkademin YH AB 2023-10-16 2023-11-24 2023-10-10



Entreprenadjuridik Kursen ger kunskaper om avtalsrättens 

entreprenadjuridik. Kursen ger även kunskap om 

AMA-systemet, uppbyggnaden av en beskrivning och 

mängdförteckning samt om standardavtalen. Den 

studerande ska förstå byggbranschens standardavtal 

för material, projektering och utförande (ABM, AB, 

ABT och ABK med tillhörande specialklausuler inom 

betongbranschen), samt ha kunskap om begreppet 

ÄTA (Ändringar, Tillägg och Avgående). Kursens 

innehåll:

-AMA-systemet och klassifikationssystemet BSAB,

-Teknisk beskrivning, rumsbeskrivning och 

mängdförteckningar,

-Juridiska termer och uttryck i bygg- och 

anläggningsbranschen,

-Avtalsrätt,

-Entreprenadformer och ansvar,

-Kontraktshandlingar i branschen samt branschens 

standardavtal,

-Villkor för betongindustrin och hur de berörs av 

branschens avtal,

-Begreppet ÄTA (Ändringar, Tillägg och Avgående).

Betongingenjör Göteborg Distans 20 YrkesAkademin YH AB 2023-11-27  2023-12-22 2023-11-21

Arbetsledning Kursen ger kompetens i modernt ledarskap och 

projektstyrning. Kursen ger även kunskaper om 

principer för projektstyrning, organisationsformer, 

modernt ledarskap och dess betydelse. Centralt i 

kursen är att ge den   studerande kunskaper om ett 

medmänskligt ledarskap och kunskaper om 

mångfaldsarbete, acceptans, jämställdhet och allas 

lika värde.

Kursens huvudsakliga innehåll: 

-Projektstyrning – organisation, planering, 

genomförande, leverans och uppföljning,

-Ledarskap, arbetsledning och olika ledarstilar,

-Gruppdynamik,

-Kommunikation och kommunikationsstrategier, 

-Konflikthantering och konstruktiva förhållningssätt,

-Värdegrundsarbete, 

-Organisatoriska framgångsfaktorer, 

-Stresshantering,

-Interkulturella relationer.

Betongingenjör Göteborg Distans 20 YrkesAkademin YH AB 2024-01-08 2024-02-02 2024-01-02



Byggstyrning och kalkyl Kursen ger kunskap  i att beräkna och kalkylera 

uppdrag inom byggsektorn. Den studerande ska få 

kompetens att använda IT-stöd för att dokumentera 

och planera tekniskt arbete inom betongområdet. 

Den studerade ska kunna beräkna betongåtgång 

från ritning/CAD, utvärdera toleranser, utföra och 

verifiera mätningar och kontroller samt aktivt kunna 

använda IT-stöd som ett arbetsverktyg för 

beräkningar, dokumentation och 

kommunikation.Kursens huvudsakliga innehåll: 

-Byggorganisationens uppbyggnad,

-Totalentreprenad och utförandeentreprenad, 

-Byggkostnader, kvalitetskrav, standardavtal,

-Olika typer av upphandlingar och entreprenadavtal 

samt allmänna bestämmelser relevanta för 

entreprenader, varor och konsultuppdrag relaterade 

till betong,

-Budget och kalkyl,

-Fabriksbetongbeställning och leveransvillkor,

-Gjutschema och planering av resurser till gjutning,

-Programvaror och digitala hjälpmedel inom 

byggstyrning och kalkyl.

Betongingenjör Göteborg Distans 20 YrkesAkademin YH AB 2024-02-05 2024-03-01 2024-01-30

Affärskunskap och 

interkulturella relationer

Kursen handlar om att utveckla sitt affärsmannaskap 

och kundbemötande genom 

kommunikationsstrategier.

Drift- och 

underhållsingenjör, 

infrastruktur

Borlänge Distans 15 YrkesAkademin YH AB Drift- och 

underhållsingenjör 

infrastruktur - Utbildning - 

YA

2023-02-20 2023-03-10 2023-02-06

Lagar och regler inom 

anläggningsbranschen

Kursen handlar lagar och regler som styr 

anläggningsbranschen och ger en förståelse för 

varför anläggningsprocessen behöver regleras.

Drift- och 

underhållsingenjör, 

infrastruktur

Borlänge Distans 10 YrkesAkademin YH AB Drift- och 

underhållsingenjör 

infrastruktur - Utbildning - 

YA

2023-03-13 2023-03-24 2023-02-27

Renovering, restaurering 

och risker

Kursen handlar om anläggningsbranschens 

renoverings- och restaureringsprocesser samt hur 

man arbetar med riskanalyser.

Drift- och 

underhållsingenjör, 

infrastruktur

Borlänge Distans 30 YrkesAkademin YH AB Drift- och 

underhållsingenjör 

infrastruktur - Utbildning - 

YA

2023-03-27 2023-05-05 2023-03-13

Skadeutredning Kursen ger förståelse om vilka olika metoder som 

används vid skadeutredningar på anläggningar, samt 

tar upp problemställnignar förståelse för skadors 

uppkomst.

Drift- och 

underhållsingenjör, 

infrastruktur

Borlänge Distans 30 YrkesAkademin YH AB Drift- och 

underhållsingenjör 

infrastruktur - Utbildning - 

YA

2023-05-08 2023-06-16 2023-04-24

Tunnel- och bergteknik Kursen handlar om grundläggande tunnel och 

bergteknik samt bergarters olika egenskaper. Kursen 

ger även kunskaper om arbetsprocessen och 

riskanalyser vid tunnelarbeten.

Drift- och 

underhållsingenjör, 

infrastruktur

Borlänge Distans 20 YrkesAkademin YH AB Drift- och 

underhållsingenjör 

infrastruktur - Utbildning - 

YA

2023-08-14 2023-09-08 2023-08-01

Tunnel- och bergteknik Kursen handlar om grundläggande tunnel och 

bergteknik samt bergarters olika egenskaper. Kursen 

ger även kunskaper om arbetsprocessen och 

riskanalyser vid tunnelarbeten.

Drift- och 

underhållsingenjör, 

infrastruktur

Luleå Distans 20 YrkesAkademin YH AB Drift- och 

underhållsingenjör 

infrastruktur - Utbildning - 

YA

2023-02-06 2023-03-03 2023-01-23

https://ya.se/yrkeshogskola/drift-och-underhallsingenjor-infrastruktur/
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LIA – Lärande i Arbete 1 På ett, för utbildningen, relevant företag får du 

under handledning tillgodogöra dig ny kunskap samt 

öva och utveckla din förmåga att tillämpa de 

kunskaper du fått under utbildningen. Du får en 

ökad förståelse för den yrkesroll utbildningen syftar 

till samt erfarenheter och motivation för fortsatt 

utbildning. Kursen ska ge variation av 

problemställningar som företag i branschen arbetar 

med. Du ges möjlighet att med handledning utföra 

digitaltekniska arbetsuppgifter som är relevanta i 

yrkesrollen. Särskilt fokus skall läggas på de 

arbetsmetoder och tekniker som används och på att 

tillämpa CAD/BIM och andra digitala verktyg.

BIM-samordnare Växjö, Nässjö Distans 60 YrkesAkademin YH AB 2023-03-13 2023-06-02 2023-01-16

Entreprenadjuridik I denna kurs får du en förståelse för byggjuridikens 

grunder, i en för yrkesrollen relevant kontext. Du lär 

dig om olika avtal, allmänna bestämmelser och 

kontraktsformulär, samt om hur man hanterar 

verkliga entreprenadjuridiska problem. Du får också 

läsa och förstå juridisk text i administrativa 

föreskrifter och allmänna bestämmelser och kunna 

hantera dessa texter i det dagliga arbetet som 

byggprojektör.

BIM-samordnare Växjö, Nässjö Distans 20 YrkesAkademin YH AB 2023-08-07 2023-09-01 2023-07-31

Kommunikation och 

projektledning

Kursens syfte är att den studerande skall få 

färdigheter i praktisk målstyrning och projektledning 

samt kompetenser att samordna och leda ett 

byggprojekts olika intressenter. Kursen ger kunskap 

om byggprojektets utveckling och dess struktur. Du 

lär dig även om olika kommunikationsstilar för att på 

bästa sätt kunna presentera och redogöra för olika 

projekt, hur man arbetar med grupper, 

gruppdynamik och konfliktlösning. I kursen 

diskuteras även rollen som konsult i relation till 

beställare, kunder och leverantörer. Kursen skall 

också ge den studerande förutsättningar att tillägna 

sig färdigheter och kompetens i logistik och att själv 

kunna upprätta tidsplaner med förmåga att bedöma 

resursåtgång. Kursen skall också utveckla den 

studerandes förmågan att genomföra en kalkyl.

BIM-samordnare Växjö, Nässjö Distans 30 YrkesAkademin YH AB 2023-09-04 2023-10-13 2023-08-28



BIM 2 Installationer Kursen ska ge dig kunskaper inom installationsteknik 

med fokus på VVS-projektering. Den ska ge 

färdigheter i att modellera och utföra 

installationsprojektering med de inom branschen 

vanligast förekommande BIM-verktygen. Kursen 

innefattar teoretisk och praktisk genomgång av 

installationssystem och komponenter i byggnader 

samt dimensioneringsprinciper och hjälpmedel vid 

beräkning.

BIM-samordnare Växjö, Nässjö Distans 30 YrkesAkademin YH AB 2023-10-16 2023-11-24 2023-10-09

Kvalitet och samordning i 

projektering

I denna kurs lär du dig om hur marknaden och 

byggbranschen hanterar digital modellering och 

olika program och system för projektering. Fokus 

ligger på att du ska få god kännedom om vilka krav 

som kan ställas vid upphandling av konsulter, 

företag och entreprenörer vid upphandling och 

genomförande av byggprojekt. Du får lära dig om 

rätt verktyg för samordning och förmåga att skapa 

rutiner för en säker, konfliktfri och uppdaterad BIM-

hantering.

BIM-samordnare Växjö, Nässjö Distans 40 YrkesAkademin YH AB 2023-11-27 2024-01-26 2023-11-20

3D-scanning, VR och AR I denna kurs får du lära dig om BIM-projektering 

bortom traditionell modellering och 

ritningsframställande. Du kommer att bekanta sig 

med moderna verktyg, såsom 3D-skanning, drönare, 

virtual reality och andra aktuella metoder. Du lär dig 

hur verktygen kan användas vid inventering och 

framställande av modeller för ROT-åtgärder i 

känsliga miljöer. Du får en första inblick i hur ny 

teknik kan användas för att presentera och redovisa 

byggprojektet under projekterings- och byggfasen i 

olika sammanhang.

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

/bim-samordnare/

2024-01-29 2024-02-23 2024-01-22

LIA - Lärande i Arbete 2 Detta är utbildningens näst sista kurs och ska 

ytterligare fördjupa de kunskaper du tillgodogjort 

dig under utbildningen. I kursen ges bredare 

erfarenhet inom området genom att du får följa och 

medverka i en eller flera projekt. Du ges möjlighet 

att mera självständigt hantera och ta ansvar för 

arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som BIM- 

samordnare. I kursen kommer du utveckla och 

befästa det du lärt dig under utbildningen och detta 

ska leda vidare till lärande och professionell 

utveckling i yrkesrollen. Efter LIA2 är målet att du 

ska vara förtrogen med yrkesrollen och dess villkor.

BIM-samordnare Skellefteå Distans 60 YrkesAkademin YH AB 2024-02-26 2024-05-17 2024-01-01



Byggmekaik och 

träkonstruktion

Målet med kursen är att den studerande ska erhålla 

kunskap och förståelse för statik 

och hållfasthetslärans grunder samt i att analysera 

hur mekaniska och termiska laster 

påverkar dimensionering av träkonstruktioner och 

materialval. Målet är dessutom att ge den 

studerande förståelse för hur krafter, moment och 

laster ger upphov till olika typer av påkänningar 

i konstruktioner samt hur de 

beaktas för att uppnå säkra och hållbara konstruktio

ner. 

Träbyggnadsprojektör 

hållbart byggande

Växjö Distans 50 YrkesAkademin YH AB 2023-02-13 2023-04-21 2023-01-27

3D CAD och ritteknik Målet med kursen är att den studerande efter slutfö

rd kurs ska behärska grundläggande och även mera 

avancerad solidmodellering samt ritningsgenerering 

med moderna 3DCAD-

program. Kursen ska även ge den studerande en gru

ndläggande kunskap och förståelse för hur tekniken 

kan nyttjas inom design-

 och konstruktionsteknik med fokus på industriellt by

ggande, prefabricerade byggsystem samt effektiv pr

oduktion 

Träbyggnadsprojektör 

hållbart byggande

Växjö Distans 35 YrkesAkademin YH AB 2023-04-24 2023-06-09 2023-04-08

Projektledning och 

ledarskap

Målet med kursen är att den studerande efter slutfö

rd kurs ska ha kunskap och färdighet i principer för p

rojektstyrning, organisationsformer, modernt ledars

kap och dess betydelse. 

Kommunikation, gruppdynamik och interkulturella r

elationer. 

Träbyggnadsprojektör 

hållbart byggande

Växjö Distans 20 YrkesAkademin YH AB 2023-10-30 2023-11-24 2023-10-13

Konstruktion för industriell 

träbyggnad

Målet med kursen är att ge de studerande kunskap o

ch kompetens att konstruera för modernt och effekt

ivt industriellt träbyggande. Målet är även att ge de s

tuderande kunskap och kompetenser i hur funktions

krav och ekonomi påverkar val av 

material, byggtekniska lösningar och produktionsme

toder. 

Träbyggnadsprojektör 

hållbart byggande

Växjö Distans 30 YrkesAkademin YH AB 2023-11-27 2024-01-19 2023-11-10

Byggstyrning och kalkyl Målet med kursen är att den studerande ska få kuns

kap och färdigheter i att arbeta beräkna och kalkyler

a uppdrag inom byggsektorn i allmänhet och träbygg

nad i synnerhet. 

Träbyggnadsprojektör 

hållbart byggande

Växjö Distans 15 YrkesAkademin YH AB 2024-01-22 2024-02-09 2024-01-05



Enreprenadsjuridik Målet med kursen är att den studerande efter slutfö

rd kurs ska förstå byggbranschens standardavtal för 

material, projektering och utförande samt ha kunska

p om branschspecifika termer och begrepp. Målet är

 även att den studerande ska 

ha kunskaper om uppbyggnaden av en teknisk beskri

vning, mät- och ersättningsregler samt känna till AB. 

ABT, 

ABM och ha övergripande förståelse för struktur i A

MA-systemet. 

Träbyggnadsprojektör 

hållbart byggande

Växjö Distans 15 YrkesAkademin YH AB 2024-02-12 2024-03-01 2024-01-26

KMA Kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö

Kursens syfte är att de studerande ska förstå vikten 

av och utveckla kunskaper om systematiskt kvalitets-

, miljö och arbetsmiljöarbete samt erhålla metoder 

för hantering och verktyg för dokumentation av 

detta.||Kursens mål är att de studerande kan 

medverka i KMA-arbetet och följa riktlinjer och 

regelverk både i handling och dokumentation. De 

studerande ska vidare kunna delta i skyddsronder 

samt följa upp säkerhetsföreskrifter och 

säkerhetsrutiner samt verka för förbättringsarbete 

vid brister i rutiner i syfte att undvika 

arbetsplatsolyckor.|

Arbetsledare bygg och 

anläggning

Solna Bunden 35 Nackademin AB https://nackademin.se/utbil

dningar/arbetsledare-bygg-

och-anlaggning/

2023-03-13 2023-04-30 2023-02-27

Fastigheter och byggnader Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade 

kunskaper om byggprocesen och om olika 

konstruktioner inom nyproduktion och befintliga 

bestånd.

Fastighetsförvaltare Linköping Distans 35 TUC Sweden AB https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/fastigh

etsforvaltare/

2023-02-20 2023-04-07 Löpande 

antagning, 2023-

01-20

Projektledning och 

projektmetodik

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.

Fastighetsförvaltare Linköping Distans 20 TUC Sweden AB https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/fastigh

etsforvaltare/

2023-04-10 2023-05-05 Löpande 

antagning, 2023-

01-20

Juridik för 

fastighetsbranschen

Kursens syfte är att den studerande ska få 

specialiserade kunskaper om rättsordningen, 

rättskällor samt hur dessa tillämpas i praktiken 

utifrån fastighetsbranschen. Den studerande ska 

självständigt kunna analysera och författa avtalstext 

med relevans för yrkesrollen som 

fastighetsförvaltare.

Fastighetsförvaltare Linköping Distans 25 TUC Sweden AB https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/fastigh

etsforvaltare/

2023-05-08 2023-06-09 Löpande 

antagning, 2023-

01-20

https://www.tucsweden.se/utbildning/program/fastighetsforvaltare/
https://www.tucsweden.se/utbildning/program/fastighetsforvaltare/
https://www.tucsweden.se/utbildning/program/fastighetsforvaltare/


Miljöcertifiering och 

hållbarhet

Målet med kursen är att de studerande efter 

avslutad kurs ska ha färdigheter i att utföra 

beräkningar och bedömningar till olika typer av 

miljöcertifieringar, t ex indikatorer till Miljöbyggnad. 

De studerande ska efter avslutad kurs kunna 

identifiera drivkrafter ur ett miljö-, ekonomi-, 

hållbarhets- och samhällsperspektiv samt utifrån 

problembaserat lärande (PBL) kunna analysera 

konsekvenser av energianvändningen. 

De studerande ska få grundläggande kunskaper om 

LCA (livscykelanalys). 

Enegiingenjör Tranås Distans 20 TUC Sweden AB https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/energii

ngenjor/

2023-02-20 2023-03-17 Löpande 

antagning, 2023-

01-20

Ledarskap och 

arbetsledning

Kursens mål är att ge de studerande kunskap om sin 

egen ledarroll. 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. Dessutom får den 

studerande kunskap i att ge och ta feedback, samt 

att hantera svåra samtal och konfliktsituationer. 

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

utbildning/program/energii

ngenjor/

2023-03-20 2023-04-07 Löpande 

antagning, 2023-

01-20

Solel och dess integrering i 

fastigheter och elsystem

Kursen skall ge kunskaper om olika typer av solceller. 

Dess elektriska egenskaper, dess för och nackdelar. 

Kunna föreslå montering och placering utifrån 

fysiska läget på platsen. 

Optimering av hållbara 

energisystem

Sköndal Bunden 40 Nava Group AB 2023-02-13 2023-04-09 2023 02 08

Led belysning med styrning Kursen skall ge kunskaper om LED-belysning och de 

termer som finns inom området. Kunna föreslå  LED - 

lösningar, ekonomiska och hållbara.  Ha förståelse 

för styrning  av LED

Optimering av hållbara 

energisystem

Sköndal Bunden 20 Nava Group AB 2023-04-10 2023-05-07 2023 04 05

Smarta hus/ smart hem Ha kännedom om olika styrsystem och dess 

grundläggande programmering för säkerhet, 

belysning, och klimat som förekommer i samband 

med ”smarta hus/hem”. 

Optimering av hållbara 

energisystem

Sköndal Bunden 10 Nava Group AB 2023-05-08 2023-05-21 2023 05  02

E -mobility el och 

hybridbils laddning

Ha kunskaper om el- och hybridbilars konstruktion 

och funktion. Få kunskaper om el-hybrider och 

elbilars laddning. Ha kännedom om, hur man kan 

styr laddningen till olika bilar.

Optimering av hållbara 

energisystem

Sköndal Bunden 30 Nava Group AB 2023-09-04 2023-10-15 2023 08 25

Optimering av hållbara el-

energisystem (ESO 

energisystemoptimering)

Att skapa ett hållbart och effektivt el-energisystem. 

Utifrån förutsättningar som gäller för en 

fastighet/verksamheten. Kursen ger kunskaper om 

de vanligaste komponenter och delsystem som är 

aktuella 

Optimering av hållbara 

energisystem

Sköndal Bunden 30 Nava Group AB 2023-10-16 2023-11-26 2023 10 10

https://www.tucsweden.se/utbildning/program/energiingenjor/
https://www.tucsweden.se/utbildning/program/energiingenjor/
https://www.tucsweden.se/utbildning/program/energiingenjor/
https://www.tucsweden.se/utbildning/program/energiingenjor/
https://www.tucsweden.se/utbildning/program/energiingenjor/
https://www.tucsweden.se/utbildning/program/energiingenjor/


Entreprenadjuridik Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

inom området entreprenadjuridik och om hur detta 

samverkar i projekt och solenergiprojektörens 

utövande. Kunskaper (om):

- rådande lagar och regler liksom kommunicera 

juridiska aspekter av solenergiprojektering

till kund (bygglovsregler, kvalitets- och miljö- och 

arbetsmiljöplan, riskanalys, ESA)

-konsultavtal inom byggsektorn samt de 

bestämmelser som gäller för ifrågavarande avtal

-entreprenadformer, deras användningsområden 

samt de bestämmelser som gäller för de

olika entreprenadformerna

-avtalsskrivande och anbudsförfarande

-utformning av offerter och kalkyleringsunderlag

-och förståelse för avtalslagens bestämmelser, 

relevanta begrepp i jordabalken, ABK 96

09, AB 04, ABT 06, avtal- köp och standardavtalsrätt 

om ansvar för fel och skada,

skadeståndsrättsliga definitioner och regler 

(hävning, tvistlösning, ersättningsfrågor mm)

-och förståelse för mikroproduktion (ellagen) och 

Solenergitekniker Nynäshamn Distans 15 Campus Nynäshamn 2023-02-20 2023-03-10 2023-02-15

Entreprenadjuridik Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

inom området entreprenadjuridik och om hur detta 

påverkar projekt och solenergiprojektörens 

utövande. Kursen behandlar också utformning av 

offerter, avtalsskrivande och anbudsförfarande. Den 

studerande tränar också upp praktiska färdigheter i 

att kommunicera juridiska aspekter till kund och i att 

utforma offerter, avtal och underlag för dessa samt 

att genomföra anbudsförfaranden inom 

yrkesområdet.

Solenergitekniker Nynäshamn Distans 25 Campus Nynäshamn 2023-10-30 2023-12-01 2023-10-23

Praktisk montering Denna kurs ger den studerande en teoretisk 

förståelse för den praktiska monteringen genom 

kunskaper i bland annat genomföringar i tak och 

vägg, monteringssystem, felsökning, 

infästningslösningar, montering och demontering av 

solpaneler samt teknikprodukter. Den studerande 

tränar också upp färdigheter i att utforma rätt val till 

respektive solcellsanläggning kopplat till taktyp, 

tätskikt, material och andra yttre och inre 

förutsättningar.

Solenergitekniker Nynäshamn Distans 25 Campus Nynäshamn 2023-03-20 2023-04-21 2023-03-10



Certifiering fallskydd, 

taksäkerhet och 

ställningsarbete

Kursen ger den studerande kunskaper om 

yrkesrollens arbetsmiljö och utmaningar kring 

arbete på hög höjd samt färdigheter i att hantera 

utrustning för fallskydd och i att bedöma 

utrustningen och förankring av ställning. Godkänt på 

kursen leder till certifikat för Fallskydd och 

taksäkerhet enligt AFS 1999:3, 2001:3, 2006:4 

(Arbetsmiljöverket) efter godkänd kurs.

Solenergitekniker Nynäshamn Distans 10 Campus Nynäshamn 2023-03-06 2023-03-17 2023-02-22

Certifiering 

solcellsinstallatör - 

förberedande *)

I den här kursen får den studerande kunskaper och 

teoretiska grunder för att i framtiden ha möjlighet 

att bli certifierad av branschledande organ. 

Exempelvis branschföreningen Svensk Solenergi. 

Kursen omfattar vad som utgör en regelmässigt 

korrekt solcellsinstallation i enlighet med 

branschledande certifiering. 

Solenergitekniker Nynäshamn Distans 15 Campus Nynäshamn 2023-09-04 2023-09-22 2023-08-28

Metoder för energilagring I den här kursen får den studerande kunskaper om 

olika metoder för energilagring, deras för- och 

nackdelar samt perspektiv kring dessa så som miljö 

och hållbarhet. Kursen omfattar även lagar, 

förordningar och krav kring energilagring. Genom 

kursen förvärvar även den studerande färdigheter i 

att själv kunna söka och föreslå hållbara 

lagringsmetoder för privatpersoner såväl som större 

fastighetsaktörer och myndigheter.

Solenergitekniker Nynäshamn Distans 25 Campus Nynäshamn 2023-09-25 2023-10-27 2023-09-18

Projektering och 

projektledning 

Genom denna kurs lär den studerande sig om teorin 

kring projektering och ledning av projekt och 

installation. Kursen behandlar ämnen så som 

behovsanalys, investeringskalkylering, beräkningar 

och dimensionering av anläggningar samt 

byggprocessen och hur en lägger upp ett projekt 

från första kundmöte till dokumentation. Kursen 

tränar också upp den studerandes praktiska 

färdigheter i att genomföra projekteringsprocessens 

alla delar inklusive att ta fram kalkyler, beräkningar, 

beställa rätt produkter och konstruera hållbara 

solenergilösningar.

Solenergitekniker Nynäshamn Distans 60 Campus Nynäshamn 2023-12-04 2024-02-23 2023-11-27

Utbildningsområde: Data/IT

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

ansökningsdatum

Big data Kursens syfte är att den studerande ska kunna det 

som är relevant för IoT inom Big Data och Machine 

Learning.

IoT-utvecklare Stockholm Bunden 10 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

2023-03-27 2023-04-16 2023-02-15



Systemintegration Kursens mål är att den studerande ska använda 

systemintegration för att skapa effektiva IoT-system 

som innehåller eller kommunicerar med APIer, 

tjänsteorienterade arkitekturer och/eller web 

services.

IoT-utvecklare Stockholm Bunden 15 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

2023-04-10 2023-05-07 2023-03-01

Test och kvalitetssäkring Kursens syfte är att den studerande ska ha god 

kännedom om och förstå syftet med test och 

kvalitetssäkring av IoT-system.

IoT-utvecklare Stockholm Bunden 15 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

2023-05-01 2023-05-28 2023-03-15

Datorkommunikation Kursens syfte är att den studerande ska ha god 

kännedom om datorkommunikation och nätverk 

med särskilt fokus på det som är relevant inom IoT.

IoT-utvecklare Stockholm Bunden 25 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

2023-08-28 2023-09-24 2023-06-15

Data och IT-säkerhet Kursens syfte är att den studerande ska ha god 

kännedom om modern IT-säkerhet med särskilt 

fokus på det som är relevant inom IoT.

IoT-utvecklare Stockholm Bunden 20 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

2023-11-20 2023-12-17 2023-10-01

Nätverksprogrammering Kursens syfte är att de studerande ska få god 

kännedom om nätverksteknik och 

nätverksprogrammering

med fokus på IoT

IoT-utvecklare Stockholm Bunden 20 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

2023-12-11 2024-01-29 2023-11-01

Automation för fastighet 

och industri

Kursens syfte är att den studerande ska ha 

kännedom om automation inom fastighet och 

industri med

särskilt fokus på det som är relevant inom IoT.

IoT-utvecklare Stockholm Bunden 20 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

2024-01-22 2024-02-11 2023-12-15

CAD för 

produktionstekniker

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om 

och färdighet i att använda ett digitalt ritprogram för 

att med detta som verktyg kunna utveckla och 

effektivisera produktionsprocessen.

Produktionsteknik Oskarshamn Distans 15 Oskarshamns kommun, 

Nova Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

2023-08-26 2023-11-26 2023-05-28

Industriell IT Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om 

och färdighet i industriell IT, för att kunna medverka 

till att utveckla och effektivisera 

produktionsprocessen.

Produktionsteknik Oskarshamn Distans m 

tre 

obligatorisk

a träffar i 

Oskarshamn

10 Oskarshamns kommun, 

Nova Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

2024-03-11 2024-03-24 2023-12-03

Kvalitetsteknik Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om 

arbetsprocesser och kvalitetsverktyg för att med 

hänsyn till miljöaspekter kunna medverka i 

utvecklingsarbete och ständiga förbättringar inom 

produktionsindustrin.

Produktionsteknik Oskarshamn Distans 25 Oskarshamns kommun, 

Nova Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

2024-01-26 2024-06-30 2023-12-03

Materialkunskap Kursens syfte är att ge den kunskap om olika 

material som behövs för att kunna bedöma hur 

material ska användas i produktionstekniskt 

hänseende för att bäst ta tillvara olika materials 

egenskaper och arbeta för en hållbar produktion.

Produktionsteknik Oskarshamn Distans 20 Oskarshamns kommun, 

Nova Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

2023-03-31 2023-06-25 2023-03-17



Produktion - logistik och 

Lean

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap för 

att kunna analysera och lösa logistiska problem i 

produktionen samt kunskap om de faktorer som 

beskriver ett företags framgång och konkurrenskraft, 

och hur man kan påverka dem.

Produktionsteknik Oskarshamn Distans 45 Oskarshamns kommun, 

Nova Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

2023-08-25 2024-02-04 2023-05-28

Digitalisering inom 

tillverkningsindustrin

Kursens syfte är att ge en övergripande förståelse 

för olika begrepp och tekniker inom digitalisering, 

kopplat till tillverkningsindustrin, samt dess 

avgränsningar och exempel på tillämpningar. 

Produktionsteknik Oskarshamn Distans 20 Oskarshamns kommun, 

Nova Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

2024-01-12 2024-06-09 2023-12-03

Utbildningsområde: Djurvård, Lantbruk, Skog och Trädgård

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

ansökningsdatum

Skogskötsel Kursen skall ge fördjupade kunskaper för att 

yrkesmässigt kunna välja,

planlägga, genomföra samt följa upp olika 

skogsskötselåtgärder. Kursen

skall ge specialiserade kunskaper och insikter för att 

analysera åtgärderna i

förhållande till skogsvårdslagens krav och riktlinjer, 

ståndortens

förutsättningar och ekonomiska krav.

Mål

• Fördjupade kunskaper i skogsuppskattning

• Upprättande och ajourhållning av skogsbruksplan.

• Specialiserade kunskaper i att använda 

motormanuella redskap

Skogsbrukstekniker Alfta & Ljusdal Bunden 35 Ljusdals kommun 2023-02-27 2023-04-14

Natur & 

miljökunskap,Traktplanerin

g

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om skogen 

som ekosystem och

insikt i konsekvenser av människans verksamhet i 

naturen. Kursen skall ge

kunskap om vikten av biologisk mångfald i skogen. 

Kursen skall också ge

fördjupade färdigheter i att bedöma och ta hänsyn 

till natur och kultur

miljövärden i skogsbruket i enlighet med branschens 

certifieringskrav.

Mål

• Kunskaper i traktplanering

• Kunskaper i virkesproduktion

• Kunskaper i vatten och markvård

• Kunskaper i hållbart skogsbruk

Skogsbrukstekniker Alfta & Ljusdal Bunden 20 Ljusdals kommun 2023-04-17 2023-05-12



LIA1 Kursens syfte är att ge den studerande ökade 

kunskaper om aktuella problem och frågeställningar 

med anknytning till de gröna näringarna. Kursens 

mål är att den studerande befäster och ökar sina 

kunskaper inom valt ämnesområde

Agrotekniker Skara Bunden Västragötalands läns 

landsting Biologiska 

yrkeshögskolan i Skara -BYS

Agrotekniker - 

Naturbruksförvaltningen 

(vgregion.se)

2023-02-20 2023-03-24

LIA2 Kursens syfte är att ge den studerande 

specialiserade kunskaper om aktuella problem och 

frågeställningar med anknytning till de gröna 

näringarna samt ha kunskaper för att kunna utföra 

projektarbete inom verksamhetsområdet. Kursens 

mål är att den studerande ska kunna identifiera ett 

problem inom ett valt område. Problemlösningen till 

frågeställningen ska resultera i slutsatser i form av 

en sammanhängande helhet. 

Agrotekniker Skara Bunden Västragötalands läns 

landsting Biologiska 

yrkeshögskolan i Skara -BYS

Agrotekniker - 

Naturbruksförvaltningen 

(vgregion.se)

2023-03-27 2023-04-28

Växtodling med inriktning 

på växtskydd och 

specialgrödor

Kursen ska ge aktuella och avancerade kunskaper 

inom växtodlingens område. Kursen ska ge djupa 

kunskaper inom någon del med referens till aktuell 

forskning och försöksverksamhet både nationellt och 

internationellt. Kursen ska också ge aktuella 

odlingstekniska kunskaper om oljeväxter, trindsäd, 

potatis samt specialgrödor .. Detta ska ske med 

hänsyn till markförhållande, växtnäringstillgång, 

växtskydd, ekonomi, miljö, hållbarhet, kvalitet och 

marknad. Dessutom ska kursen ge kunskaper om 

integrerat växtskydd.  

Agrotekniker Skara Bunden Västragötalands läns 

landsting Biologiska 

yrkeshögskolan i Skara -BYS

Agrotekniker - 

Naturbruksförvaltningen 

(vgregion.se)

2023-05-02 2023-06-02

Utbildningsområde: Ekonomi, administration och försäljning

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

ansökningsdatum

Försäljningsstrategier Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om 

ett affärsmässigt synsätt

och effektiva försäljningsstrategier.  

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 25 TUC Sweden AB -

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/foretag

ssaljare-tranas/

2023-03-20 2023-04-21 2023-01-20

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. 

Den studerande ska få insikt i och färdigheter i hur 

man på ett säljande sätt kan 

skapa affärsmöjligheter för företagets erbjudande. 

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 20 TUC Sweden AB -

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/foretag

ssaljare-tranas/

2023-04-24 2023-05-19 2023-01-20

https://www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/utbildningar/agrotekniker/
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/utbildningar/agrotekniker/
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/utbildningar/agrotekniker/
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/utbildningar/agrotekniker/
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/utbildningar/agrotekniker/
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/utbildningar/agrotekniker/
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/utbildningar/agrotekniker/
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/utbildningar/agrotekniker/
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/bys/utbildningar/agrotekniker/


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 B2B Tranås Bunden 15 TUC Sweden AB -

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/foretag

ssaljare-tranas/

2023-05-22 2023-06-09 2023-01-20

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

företagets beslutsprocesser, samt ge insikt om de 

möjligheter och begränsningar som juridiken 

innebär för verksamheten. 

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 30 TUC Sweden AB -

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/foretag

ssaljare-tranas/

2023-08-14 2023-09-22 2023-01-20

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

grunderna i KAM-försäljning.    

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 20 TUC Sweden AB -

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/foretag

ssaljare-tranas/

2023-12-11 2024-01-05 2023-01-20

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 Bunden 10 TUC Sweden AB -

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/foretag

ssaljare-tranas/

2024-01-08 2024-01-19 2023-01-20

Digitala affärer Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

om hur digitaliseringen skapar och påverkar 

försäljningskanaler samt företagets digitala handel.   

Den studerande ska få kunskaper om verktyg, 

metoder och modeller för digital handel samt 

förmåga att självständigt tillämpa dem. 

Målet med kursen är att den studerande ska få 

djupa kunskaper om hur digitala strategier påverkar 

försäljning.    

Företagssäljare B2B Tranås Bunden 15 TUC Sweden AB -

Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/foretag

ssaljare-tranas/

2024-01-22 2024-02-09 2023-01-20

Affärsengelska Den studerande ska utifrån yrkesrollen som 

inköpare /upphandlare språkligt kunna hantera 

jobbet i en internationell miljö med globala 

försäljgningskedjor.

Strategiskt inköp och 

upphandling 

Malmö/Ljungby Bunden 15 One Academy AB 2023-08-14 2023-09-01 2023-08-07

Kommunikation och 

affärsförhandling

Den studerande ska utifrån yrkesrollen 

inköpare/upphandlare kunna kommunicera internt i 

den egna organisation och förhandla externt med 

leverantör.

Strategiskt inköp och 

upphandling 

Malmö/Ljungby Bunden 25 One Academy AB 2023-09-04 2023-10-06 2023-08-28

Strategiskt inköp Den studerande ska få förståelse för det strategiska 

inköpets roll i försörjningskedjan och dess betydelse 

för lönsamhets- och värdeskapande i 

organisationen.

Strategiskt inköp och 

upphandling 

Malmö/Ljungby Bunden 30 One Academy AB 2023-10-09 2023-11-17 2023-10-02

Hållbara inköp Den studerande ska få förståelse för inköpets roll 

och påverkan i försörjningskedjan ur ett 

miljömässigt, etiskt och socialt perspektiv.

Strategiskt inköp och 

upphandling 

Malmö/Ljungby Bunden 15 One Academy AB 2023-11-20 2023-12-08 2023-11-13



Projektledning Den studerande ska utifrån yrkesrollen som 

inköpare/upphandlare kunna agera projektledare 

för att säkerställa att den bästa affärsmässiga 

lösningen uppnås för verksamhetens olika 

intressenter.

Strategiskt inköp och 

upphandling 

Malmö/Ljungby Bunden 15 One Academy AB 2023-12-11 2023-12-29 2023-12-04

Ledarskap och 

förändringsledning

Den studerande ska få förståelse för psykologiska 

faktorer kring samspelet mellan individer samt en 

bred kunskap om ledarskap och ledning av individer 

och grupper.

Strategiskt inköp och 

upphandling 

Malmö/Ljungby Bunden 15 One Academy AB 2024-01-01 2024-01-19 2023-12-25

Utbildningsområde: Friskvård och kroppsvård

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

ansökningsdatum

Näringslära och 

kostrådgivning

Massage- och 

Friskvårdsterapeut

Linköping Bunden 25 Bergqvist Massage & 

Friskvårdsutbildningar			

https://bergqvistutbildning

ar.se/

2023-03-13 2023-09-16 2022-10 07

Näringslära och 

kostrådgivning

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

om och stor förståelse för den betydelse kost och 

kostvanor har för hälsa och fysisk aktivitet. Kursen 

ger även kunskaper om de näringsämnen som 

bygger upp kroppen och deras funktion. Den 

studerande får både praktiska och teoretiska 

kunskaper om den kost som leder till bättre hälsa 

samt insikt om kostens betydelse för våra 

välfärdssjukdomar. Vidare syftar kursen till att den 

studerande ska kunna göra kostanalyser samt 

planera och genomföra kostrådgivning inom ramen 

för friskvård för att coacha kunden till en 

hälsosammare livsstil via kosten.

Massage- och 

Friskvårdsterapeut

Bromma Bunden 25 Bergqvist Massage & 

Friskvårdsutbildningar			

https://bergqvistutbildning

ar.se/

2023-08-22 2023-11-11 2022-10 07

Utbildningsområde: Hotell, restaurang och turism

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

ansökningsdatum

Ledarskap och 

arbetsledning inom 

måltidsverksamhet

Kursen syfte är att utveckla den studerandes 

förmåga att självständigt leda och utveckla en 

personalgrupp inom en måltidsverksamhet. 

I kursen ingår olika förändringsmodeller och verktyg 

för att hantera rollen som arbetsledare vid 

förändringsarbete i personalgrupper. 

Den studerande ska vara väl förtrogen med och ha 

fördjupad kunskap i att hantera svåra samtal och att 

ge konstruktiv feedback för en positiv 

grupputveckling. 

Arbetsledare inom 

måltidsservice

Tranås Distans 25 TUC Sweden AB https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/arbetsl

edare-inom-maltidsservice-

distans-2/

2023-03-27 2023-06-02 Löpande 

antagning



Organisation och 

arbetsrätt

Kursen syfte är att utveckla den studerandes 

kunskaper i olika organisationers uppbyggnad och 

lagstiftning. Målet är att ge kunskaper och 

färdigheter i arbetsrätt och systematisk 

arbetsmiljöarbetet. Kursen ska även ge kunskaper i 

organisationers uppbyggnad och dess villkor.  

Arbetsledare inom 

måltidsservice

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

utbildning/program/arbetsl

edare-inom-maltidsservice-

distans-2/

2023-08-14 2023-09-22 Löpande 

antagning

Produktutveckling och 

paketering

Den studerande ska kunna utveckla tjänster och 

produkter inom ramen för en verksamhet eller i 

nätverk och paketerna dessa mot givna 

marknadssegment, nationellt eller internationellt.

Affärsutvecklare 

besöksnäring

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

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2023-03-13 2023-04-14 2022-03-06

Hållbar utveckling Kursens syfte är att med utgångspunkt i hållbar 

utveckling ska den studerande kunna åstadkomma 

eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter 

och destinationer samt engagera andra i 

hållbarhetsfrågor i sin yrkesroll.

Affärsutvecklare 

besöksnäring

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

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2023-04-17 2023-05-12

Affärsutveckling 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. 

Affärsutvecklare 

besöksnäring

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

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2023-05-15 2023-06-09

Affärsjuridik Den studerande ska få  kunskaper om lagar som 

reglerar besöksnäringen, samt marknadsföring och 

försäljning av tjänster. 

Affärsutvecklare 

besöksnäring

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

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2023-08-14 2023-09-08

Business English Den studerande ska utveckla sin förmåga att 

kommunicera med engelsk terminologi från 

besöksnäringen samt ge den studerade kunskap och 

färdigheter i att möta aktörer på en internationell 

marknad. 

Affärsutvecklare 

besöksnäring

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

/affarsutvecklare-

besoksnaring/

2023-11-20 2023-12-15

Sales, communications, e-

commerce and content 

marketing

Syftet med kursen är att ge avancerade kunskaper 

om säljteknik, kundkommunikation via olika 

försäljningskanaler.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna 

bemöta kunder både i tal och skrift på ett 

affärsmässigt och förtroendeingivande sätt som 

leder till långsiktiga kundrelationer och säljavslut 

samt tillämpa vissa digitala strategier.

TRAC - Turism- och 

Resekonsult

Helsingborg Distans 30 YrkesAkademin YH AB Utbilda dig till TRAC 

diplomerad resekonsult - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-02-13 2023-03-24 2023-02-01

https://ya.se/yrkeshogskola/trac-turism-och-resekonsult/
https://ya.se/yrkeshogskola/trac-turism-och-resekonsult/
https://ya.se/yrkeshogskola/trac-turism-och-resekonsult/


Service- och 

travelmanagement

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 - Turism- och 

Resekonsult

Helsingborg Distans 15 YrkesAkademin YH AB Utbilda dig till TRAC 

diplomerad resekonsult - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-03-27 2023-04-14 2023-03-13

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 med branschens vedertagna 

projektmetodik. 

TRAC - Turism- och 

Resekonsult

Helsingborg Distans 25 YrkesAkademin YH AB Utbilda dig till TRAC 

diplomerad resekonsult - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-05-08 2023-06-09 2023-04-26

Ansvarsfull 

alkoholservering

Syftet med kursen är att ge de studerande 

förutsättningarna i hur ett ansvarfullt 

alkoholserveringsarbete går till på en restaurang.

Målet med kursen är att ge de studerande 

kunskaper, färdigheter och kompetenser att kunna 

bygga upp rutiner för ett förebyggande arbete i 

samband med servering av alkoholhaltiga drycker i 

restaurangverksamhet.

Innehåll

• Bestämmelserna som reglerar servering av 

alkoholhaltiga drycker

• Målen för den svenska alkohol- och drogpolitiken

• Ansvarsfull alkoholhantering och förebyggande 

arbete

Food & Beverage 

Manager

Västervik & 

Göteborg

Distans 10 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

2023-04-11 2023-04-21 2023-03-10

https://ya.se/yrkeshogskola/trac-turism-och-resekonsult/
https://ya.se/yrkeshogskola/trac-turism-och-resekonsult/
https://ya.se/yrkeshogskola/trac-turism-och-resekonsult/
https://ya.se/yrkeshogskola/trac-turism-och-resekonsult/
https://ya.se/yrkeshogskola/trac-turism-och-resekonsult/
https://ya.se/yrkeshogskola/trac-turism-och-resekonsult/


Ekonomi Syftet med kursen är att de studerande ska få 

förståelse för de ekonomiska sammanhangen och 

affärsmässiga aspekterna som är unika inom 

restaurangbranschen.

Målet med kursen är att ge de studerande 

kunskaper, färdigheter och kompetenser i 

företagsekonomi för att praktiskt kunna handla och 

fatta beslut utifrån företagets förutsättningar och 

förväntningar.

Innehåll

• Grunderna i företagsekonomi

• Företagets ekonomiska samband

• Rapporthantering

• Redovisning

• Budgetering

• Bokslut och årsredovisning 

Food & Beverage 

Manager

Västervik & 

Göteborg

Distans 25 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

2023-03-06 2023-04-14 2023-02-10

Kalkylering & Försäljning Syftet med kursen är att de studerande ska kunna 

genomföra beräkningar baserade på företagets 

kostnader samt utföra praktiskt säljarbete.

Målet med kursen är att ge de studerande 

kunskaper, färdigheter och kompetenser inom 

branschspecifik kalkylering för att kunna erbjuda sin 

marknad konkurrenskraftiga och lönsamma 

produkter och tjänster.

Innehåll

• Kostnadsbaserade kalkyleringar för prissättning 

och uppföljning

• Manuella kalkyleringar och kalkyleringar med stöd 

av Excel 

• Beräkningar av pålägg och marginal 

• Beskriva försäljprocessens olika steg

• Offertskrivning vid försäljning 

Food & Beverage 

Manager

Västervik & 

Göteborg

Distans 15 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

2023-04-24 2023-05-12 2023-03-28



Kommunikation & Service Syftet med kursen är att ge de studerande 

kunskaper, färdigheter och kompetenser att aktivt 

arbeta med kommunikation och service utifrån 

företagets förutsättningar.

Målet med kursen är att de studerande ska erhålla 

de verktyg som behövs för att kunna agera kreativt i 

situationer som uppstår i kontakten med 

medarbetare och gäster.

Innehåll

• Service – helhetssyn, kärntjänster och kringtjänster

• Värdskap och gästbemötande

• Strategiska gästvårdande åtgärder

• Hantering av klagomål och reklamationer

• Kommunikationens skriftliga, muntliga och visuella 

förutsättningar

• Kommunikationsteorier

• Affärs- och internkommunikation

• Presentationsteknik och retorik

Food & Beverage 

Manager

Västervik & 

Göteborg

Distans 15 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

2023-02-13 2023-03-03 2023-01-13

Ledarskap Syftet med kursen är att ge de studerande 

kunskaper, färdigheter och kompetenser för hur 

grupperingar uppkommer, uppträder, 

kommunicerar och hur detta ska hanteras ur ett 

ledarskapsperspektiv.

Målet med kursen är att ge de studerande de 

verktyg som behövs för att kunna utveckla ett starkt 

ledarskap inom sin roll i restaurangföretaget.

Innehåll

• Kommunikationsteorier som ledare

• Hållbart ledarskap

• Ledarens uppgifter, roller och ansvar

• Beteendestilar 

• Situationsanpassat ledarskap 

• Etik och moral som ledare

• Organisationsteorier 

• Förändringsarbete och förändringsmodeller

• Förhandlingsteknik

Food & Beverage 

Manager

Västervik & 

Göteborg

Distans 20 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

2023-01-16 2023-02-10 2022-12-23



Revenue Management Syftet med kursen är att ge de studerande 

kunskaper, färdigheter och kompetenser i hur en 

restaurang genom att ta kontroll över priserna och 

efterfrågan kan optimera sina intäkter för maximal 

lönsamhet.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna 

implementera Revenue

Management i en restaurangverksamhet.

Innehåll

• Prognostisering av efterfrågan och försäljning 

• Strategier gällande menyer, prissättning, 

bemanning, merförsäljning etc

• Försäljnings- och reservationsstrategier

• Hur restaurangen kan utveckla en differentierad 

prissättningsfilosofi

• Menu Engineering

Food & Beverage 

Manager

Västervik & 

Göteborg

Distans 15 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

2023-05-15 2023-06-02 2023-04-14

Hållbar 

restaurangverksamhet

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om 

hållbarhetsbegreppets betydelse i en 

restaurangverksamhet. 

Innehåll

• Introduktion till hållbarhet ur ett lokalt och globalt 

perspektiv

• Utvecklingen av hållbarhet och CSR inom 

näringslivet och samhället

• Grundläggande förståelse för relevant nationell 

och internationell lagstiftning

• Miljöledningssystem, miljö- och sociala märkningar

• Hållbarhetsarbetet i kombination med det 

kommersiella perspektivet 

• Hur skapa en hållbarhetsstrategi med mål och 

mätetal

• Hållbarhet som en del av affärsstrategin

• Konsumenter och hållbarhet

• Anpassning av utbud, menyer etc för att gästerna 

ska kunna välja hållbara produkter

• Praktisk hållbarhetsrapportering med hjälp av 

lämpliga ramverk

• Kommunikation och marknadsföring av hållbarhet

Food & Beverage 

Manager

Västervik & 

Göteborg

Distans 15 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

2023-09-04 2023-09-22 2023-08-07



Livsmedelskunskap & 

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.  

Målet med kursen är att ge de studerande inblick i 

de vanligast förekommande livsmedlens egenskaper 

samt de kemiska processer som uppstår när dessa 

kommer i kontakt med varandra. Innehåll:                                                                                                                                                                                                                                                   

• Matförgiftningar 

• Smitta och smittkällor 

• Livsmedelslagen 

• Mikroorganismernas egenskaper 

• Logistikprocesser för att upprätthålla god 

livsmedelshygien

Food & Beverage 

Manager

Västervik & 

Göteborg

Distans 10 Företagsekonomiska 

Institutet 1888 AB

2023-09-25 2023-10-06 2023-08-25

Affärsjuridik Syftet med kursen är att ge de studerande 

kunskaper om rättsväsendets uppbyggnad och 

funktion samt de delar som är av väsentlig betydelse 

för företag och individ. Kursen ger fördjupade 

kunskaper om de regler och förordningar som styr 

verksamheten i företag. De studerande lär sig 

juridiska begrepp och att tolka juridiska dokument. 

Grundläggande avtals- och köprätt ingår liksom att 

lära sig förebygga och lösa tvister inom affärslivet. 

Särskild vikt läggs vid konkurrenslagen. 

Hotel Management Stockholm Bunden 10 Frans Scharatus 

Handelsinstitut

https://schartau.stockholm/

utbildningar-och-

kurser/hotell-restaurang-

och-turism/hotel-

management/

2023-02-20 2023-03-17 2023-02-13

Hotellekonomi Syftet med kursen är att ge kunskaper om och 

färdigheter i kalkyleringsmodeller samt hur man 

upprättar branschspecifika lönsamhetskalkyler. 

Förståelse för ekonomiska sammanhang och 

möjlighet att öva ekonomistyrning. Kursen ger insikt 

i budgetmodeller enligt branschens standard och 

möjlighet att utföra simuleringar. System för att 

analysera en större mängd data som underlag för att 

fatta affärsbeslut används. Kursen utvecklar 

deltagarnas förmåga att fatta ekonomiska beslut 

samt dra slutsatser från de nyckeltal som används i 

branschen.

Hotel Management Stockholm Bunden 25 Frans Scharatus 

Handelsinstitut

https://schartau.stockholm/

utbildningar-och-

kurser/hotell-restaurang-

och-turism/hotel-

management/

2023-04-02 2023-06-16 2023-03-23

Operational Human 

Resources Management

Kursen ger förståelse för den interna organisationen 

hotellföretag. Den studerandes kunskaper om 

bemanning, personalintroduktion och uppföljning 

utvecklas. Administrativa HR-rutiner planeras och 

dokumenteras. Rekryteringsprocesser, Employer 

branding och kompetensutveckling är viktiga delar i 

kursen. Kunskap om branschspecifika kollektivavtal 

ingår.

Hotel Management Stockholm Bunden 20 Frans Scharatus 

Handelsinstitut

https://schartau.stockholm/

utbildningar-och-

kurser/hotell-restaurang-

och-turism/hotel-

management/

2023-02-20 2023-04-03 2023-02-13



Revenue Management & e-

commerce

Syftet med kursen är att ge kunskaper om begrepp 

och definitioner inom Revenue Management. Det 

ingår att metodiskt kunna tillämpa prisoptimering 

utifrån varierande marknadsförutsättningar och 

händelser i omvärlden. Prognoser görs, strategier 

tillämpas och utfallet värderas i specifik 

programvara. Företagens distribution via olika 

försäljningsled diskuteras och kostnader beräknas i 

relation till intäkter.

Hotel Management Stockholm Bunden 25 Frans Scharatus 

Handelsinstitut

https://schartau.stockholm/

utbildningar-och-

kurser/hotell-restaurang-

och-turism/hotel-

management/

2023-04-24 2023-06-02 2023-04-17

Organisation o ledarskap Kursen skapar förståelse för vad som kännetecknar 

och skapar effektiva, framgångsrika och lönsamma 

organisationer ur ett bransch-perspektiv. Vidare får 

du förståelse för utveckling, medarbetarskapets och 

ledarskapets betydelse för en organisations 

utveckling liksom förståelse för ledarskapets 

komplexitet och hur viktigt ledarskapet är i syfte att 

utveckla andra människor och skapa ett hållbart 

yrkesliv. Vär-degrundsfrågor, företagskultur och 

etiska frågor är viktiga moment.

TRAC Turism och 

resekonsult

Stockholm Bunden 15 Frans Schartaus 

Handelsinstitut

Våra utbildningar inom 

hotell, restaurang och 

turism - Stockholms stad 

(schartau.stockholm)

2023-03-13 2023-03-30 2023-03-06

Branschjuridik Under kursen lär du dig att sälja och producera resor 

på ett rättssäkert sätt. Du får kunskap om de delar 

av lagstiftningen som reglerar köp, avtal och ansvar 

inom resebranschen, och lär dig att använda och 

hänvisa till dessa lagstöd vid försäljning och 

reseproduktion eller reklamation. 

TRAC Turism- och 

Resekonsult 

Uppsala Distans 15 Yrkesakademin YH AB TRAC Turism- och 

resekonsult - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-04-024 2023-05-14 2022-05-01 2 

veckor innan

Business English and 

Intercultural 

Communications

Den studerande ska under kursen utveckla sin 

förmåga att kommunicera med engelsk terminologi 

från resebranschen samt få kunskap och färdigheter 

i att möta aktörer på en internationell marknad. 

Kursens syfte är att de studerande ska lära sig att 

kommunicera muntligt och skriftligt i olika 

yrkessituationer samt att läsa och förstå information 

inom yrkesområdet.

TRAC Turism- och 

Resekonsult 

Uppsala Distans 15 Yrkesakademin YH AB TRAC Turism- och 

resekonsult - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-05-15 2023-06-02 2023-05-08

Sales and Marketing 

Communications

Den studerande ska kunna bemöta kunder både i tal 

och skrift på ett affärsmässigt och 

förtroendeingivande sätt som leder till långsiktiga 

kundrelationer och säljavslut. Syftet är att ha 

kunskaper, färdigheter och kompetens inom 

säljteknik, kundkommunikation via olika 

försäljningskanaler.

TRAC Turism- och 

Resekonsult 

Uppsala Distans 15 Yrkesakademin YH AB TRAC Turism- och 

resekonsult - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-06-05 2023-06-23 2023-05-29



Tourism e-commerce and 

content marketing

Den studerande ska få kunskaper i att bygga 

varumärke och sälja resedestinationer via 

kommunikation i sociala medier, hemsida och e-

postmarknadsföring. Syftet med kursen är att ge den 

studerande färdigheter att sköta content marketing 

via sociala medier, hemsida och e-post. Att planera 

och paketera säljerbjudanden och göra digitala 

kampanjer. Att läsa av data från digitala kanaler för 

att planera säljkommunikationen.

TRAC Turism- och 

Resekonsult 

Uppsala Distans 15 Yrkesakademin YH AB TRAC Turism- och 

resekonsult - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-08-14 2023-09-01 2023-08-07

Service- och 

travelmanagement

Den studerande ska genom kursen få en bred 

kunskap om Travel Management, upphandling av 

resetjänster och resepolicys samt om kundnöjdhet 

och servicegarantier. Kursens syfte är att den 

studerande ska få kunskap om inköpsprocessen, 

företags reseupphandling och kunskap om en 

resebyråers roll i denna process. Den studerande ska 

också få kunskap och färdighet i 

kundnöjdhetsundersökning (NKI) och olika former av 

servicegarantier (SLA).

TRAC Turism- och 

Resekonsult 

Uppsala Distans 15 Yrkesakademin YH AB TRAC Turism- och 

resekonsult - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-10-02 2023-10-20 2023-09-25

Reseproduktion och 

paketering

Den studerande ska genom kursen få kunskaper i 

hur man paketerar resor från idé till färdig produkt 

utifrån kundens önskemål. Syftet med kursen är att 

den studerande ska kunna arbeta med 

reseproduktion och skräddarsydda arrangemang 

med branschens vedertagna projektmetodik.

TRAC Turism- och 

Resekonsult 

Uppsala Distans 25 Yrkesakademin YH AB TRAC Turism- och 

resekonsult - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-10-23 2023-11-24 2023-10-16

Affärsekonomi Den studerande ska genom kursen få ett 

affärsmässigt fokus och kunna hantera ekonomiska 

frågor i det dagliga arbetet. Syftet med kursen är att 

den studerande får kunskap, färdighet och 

kompetens för att skapa och redovisa lönsamma 

affärer, arbeta med kundarvoden, nettopris, 

marginaler, påslag och resebranschens momssatser 

och skatter.

TRAC Turism- och 

Resekonsult 

Uppsala Distans 10 Yrkesakademin YH AB TRAC Turism- och 

resekonsult - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-11-27 2023-12-08 2023-11-20

Prissättnig och Revenue 

Management

Den studerande ska genom kursen få ett 

affärsmässigt fokus och kunna hantera ekonomiska 

frågor i det dagliga arbetet. Kursens syfte är att få 

inblick I “Revenue management” för att öka vinsten 

av försäljning genom statistiska analyser av 

kundernas köpbeteende och förutsägelser av 

efterfrågan, vilket sedan ligger till grund för en 

segmenterad prissättning.

TRAC Turism- och 

Resekonsult 

Uppsala Distans 10 Yrkesakademin YH AB TRAC Turism- och 

resekonsult - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-12-11 2023-12-22 2023-12-04



Projektledning och Evenet 

Management

Den studerande ska genom kursen självständigt 

kunna driva ett projekt från början till slut och få 

kunskap om villkor och former för ett projektarbete, 

samt hur ett projekt leds genom alla dess processer. 

Den studerande ska bli väl förtrogen med de verktyg 

som ständigt utvecklas, för att underlätta 

projektarbete. Kursen syfte är att ge grundläggande 

kunskaper om projektarbete, projektledning och om 

projektledarens roll. Kursen behandlar också, 

projektet som arbetsform, initiering, förstudie, 

projektgruppen, planering, genomförande, att leda 

& arbeta iprojekt, såväl som projektets resultat, 

avslut och effekter. Stor vikt läggs vid hållbara 

ledningssystem, hållbara event, kvalitet och miljö 

och hållbar destinationsutveckling kopplat till 

agenda2030.

TRAC Turism- och 

Resekonsult 

Uppsala Distans Yrkesakademin YH AB TRAC Turism- och 

resekonsult - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2024-04-01 2024-04-12 2024-03-25

Utbildningsområde: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

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

ansökningsdatum

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 Linköping Bunden 20 TUC Sweden AB https://www.tucsweden.se/

utbildning/program/behand

lingspedagog-linkoping/

2023-04-10 2023-06-02 Löpande 

antagning



Psykiatrisk ohälsa och 

beteende störningar

Kursens ska ge kunskaper om de vanligaste 

neuropsykiatriska funktionsstörningar; autism, 

Aspergers syndrom, ADHD, Touretts syndrom och 

lätta begåvningshandikapp. Den studerande skall 

redogöra för de vanligast förekommande psykiska 

sjukdomar, psykiatriska störningar och vanligt 

förekommande beteendestörningar. Betydelsen av 

psykologiska, sociala och medicinskt/biologiska 

utredningar och bedömningar ska klargöras. Den 

studerande skall kunna redogöra för pedagogiska 

insatser och aktuella hjälpmedel som bidrar till att 

minska svårigheter inom området. Kursen ska även 

ge kunskap om traumatiserade barn. 

Behandlingspedagog Sollefteå Distans 25 Reveljen, Sollefteå kommun 2023-02-22 2023-03-29 2023-02-05

Missbruks och 

beroendetillstånd

Kursens ska ge kunskaper om missbruks- och 

beroendetillstånd samt kunskaper om hur anhöriga 

och närstående påverkas. Den studerande skall 

kunna redogöra för hur missbruks- och 

beroendeutvecklingsförlopp kan identifieras. Genom 

teorier, reflektioner och redovisningar skall den 

studerande tillägna sig kunskap om symtom på 

beroende och beroenderelaterade störningar. Efter 

avslutad kurs skall den studerande visa kunskap om 

diagnos och vanliga diagnosinstrument samt 

vanligaste behandlingsmetoderna. Hänvisningar till 

föreläsningar och litteratur på engelska 

förekommer.

Behandlingspedagog Sollefteå Distans 30 Reveljen, Sollefteå kommun 2023-03-29 2023-05-10 2023-03-12

Mångkulturellt perspektiv i 

socialt behandlingsarbete

Kursen ska ge kunskap om kulturella skillnader och 

dess betydelse i vård och behandling. Den 

studerande ska visa färdigheter att identifiera den 

egna kulturens koder och visa förståelse för hur 

andra livsåskådningar, kulturella och etniska 

perspektiv påverkar sociala interaktioner.  Den 

studerande skall kunna tillämpa och vid behov 

anpassa metoder i behandlingsarbetet med hänsyn 

till kulturella och etniska skillnader. Efter avslutad 

kurs ska den studerande genom självreflektion 

kunna förhålla sig medvetet till egna attityder och 

värderingar i den professionella yrkesutövningen.  

Behandlingspedagog Sollefteå Distans 20 Reveljen, Sollefteå kommun 2023-05-10 2023-06-09 2023-04-23



Somatisk omvårdnad Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig 

kunskaper om människans anatomi och fysiologi, 

somatiska sjukdomstillstånd som är vanligt 

förekommande bland klienter inom verksamhet för 

psykisk och social ohälsa. Den studerande skall 

förvärva kunskaper i omvårdnadens teori och praktik 

för att stödja klienten att klara av sin livssituation på 

ett så bra och utvecklande sätt som möjligt. 

Behandlingspedagog Sollefteå Distans 15 Reveljen, Sollefteå kommun 2023-08-29 2023-09-13 2023-08-13

Rehabiliteringsinsatser Kursens mål är att ge kunskaper i pedagogiska, 

psykologiska och medicinska behandlingsmetoder 

samt samhällsbaserade stödåtgärder. Kursen skall ge 

kunskap om utredning och bedömning som grund 

för vårdplan och genomförandeplan. Genom 

övningar och uppgifter skall den studerande visa 

färdighet i hur genomförandeplanen planeras, utförs 

och utvärderas i samverkan med klient och 

socialnämnd. Efter avslutad kurs skall den 

studerande visa kunskap om olika 

behandlingsmetoder och insatser samt kunna 

reflektera över metodval. Den studerande skall 

återge vikten av samverkan med andra 

professionella aktörer vid behov. Föreläsningar och 

litteratur på engelska kan förekomma. 

Behandlingspedagog Sollefteå Distans 50 Reveljen, Sollefteå kommun 2023-12-13 2024-02-21 2023-11-26

Yrkesroll och hälsa Kursens mål är att förebygga ohälsa i yrkesrollen. 

Den studerande skall kunna redogöra för metoder 

som säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö. 

Genom studier och diskussioner av olika 

hälsofrämjande livsstilar skall den studerande visa 

kunskap om en hälsosam livsstil. Kursen behandlar 

sambandet mellan arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen och den personliga hälsofrämjande 

livsstilen Kursen skall fördjupa kompetens i att 

använda ett kvalitetssäkrat arbetssätt. 

Behandlingspedagog Sollefteå Distans 15 Reveljen, Sollefteå kommun 2023-11-27 2023-12-13 2023-11-12

Dokumentation och 

kvalitetssäkring

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att 

säkerställa den enskildes

rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, 

uppdrag och genomförande

av myndighetsbeslut.

Stödpedagog Sollefteå Distans 15 Reveljen, Sollefteå kommun 2023-02-21 2023-03-14 2023-02-05



Etik och förhållningssätt Kursen behandlar professionella förhållningssätt 

gentemot den enskilde och

dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den 

gemensamma värdegrunden i

en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att 

identifiera, reflektera över och

analysera etiska dilemman.

Stödpedagog Sollefteå Distans 15 Reveljen, Sollefteå kommun 2023-03-14 2023-04-04 2530-05-02

Kommunikation-

handledning

Kursen behandlar metoder för kommunikation och 

utövande av handledning vid kunskapsöverföring av 

arbetsmomenten.

Instrument- och 

steriltekniker

Kristianstad Distans 10 YrkesAkademin YH AB 2023-02-06 2023-02-17 2023-02-01

Sterilisering Kursen behandlar sterilisering och paketering av 

medicinteknisk utrustning inom sjuk- och tandvård 

samt hantering av utrustningen.

Instrument- och 

steriltekniker

Kristianstad Distans 40 YrkesAkademin YH AB 2023-02-27 2023-04-21 2023-07-20

Kvalitetsledning Kursen behandlar användandet av 

kvalitetsledningssystem samt utformande av 

metoder och rutiner utifrån gällande regelverk.

Instrument- och 

steriltekniker

Kristianstad Distans 40 YrkesAkademin YH AB 2023-08-28 2023-10-20 2023-08-21

Examensarbete Fördjupning av innehållet i ett arbetsområde inom 

instrument- och sterilteknik med anknytning till 

någon, eller några, av kurserna i utbildningen.

Instrument- och 

steriltekniker

Kristianstad Distans 15 YrkesAkademin YH AB 2023-02-20 2023-12-22 2023-02-13

LIA operationsavdelning 

och dentalklinik

Kursen behandlar arbetsuppgifter, arbetsmiljön och 

dagliga rutiner på en operationsavdelning och 

dentalklinik. 

Instrument- och 

steriltekniker

Kristianstad Distans 20 YrkesAkademin YH AB 2023-05-29 2023-06-23 2023-05-22

Etik och professionellt 

förhållningssätt

Kursen behandlar professionella förhållningssätt 

gentemot den

enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att 

stärka den

gemensamma värdegrunden i en verksamhet. 

Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera 

över och analysera etiska dilemman.

Stödpedagog Skövde Distans 15 Skövde Yrkeshögskola 2023-03-13 2023-04-21 2023-03-05

Psykisk ohälsa och 

beroendeproblematik

Kursen ger spec. kunskaper om frisk- och 

riskfaktorer, orsaker och åtgärder vid psykisk ohälsa 

och beroendeproblematik. Ger kompetens i spec. 

omsorgs- och omvårdnadsuppgifter utifrån 

personcentrerat och salutogent förhållningssätt.  

Specialistundersköterska 

inom äldreomsorg

Skövde Distans 15 Skövde Yrkeshögskola 2023-02-27 2023-05-19 2023-01-08

Patologi Fördjupade kunskaper inom medicin avseende 

sjukdomar och skador i rörelseorganen, det 

metabola syndromet, respiration, cirkulationsorgan, 

smärtfysiologi och farmakologi.

Medicinsk 

Massageterapeut

Linköping Bunden 20 Bergqvists Massage & 

Friskvårdsutbildningar AB

https://bergqvistutbildning

ar.se/

2023-02-06 2023 09 01 2022-12-15



Ortopedisk medicin Fördjupade kunskaper inom medicin avseende 

sjukdomar och skador i rörelseorganen, det 

metabola syndromet, respiration, cirkulationsorgan, 

smärtfysiologi och farmakologi.

Medicinsk 

Massageterapeut

Linköping Bunden 45 Bergqvists Massage & 

Friskvårdsutbildningar AB

https://bergqvistutbildning

ar.se/

2023-02-06 2023-09-01 2022-12-15

Kommunikation-

handledning

Kursen behandlar metoder för kommunikation och 

utövande av handledning vid kunskapsöverföring av 

arbetsmomenten.

Instrument och 

Steriltekniker

Falun Distans 10 YrkesAkademin YH AB 2023-02-06 2023-02-17 2023-02-01

Sterilisering Kursen behandlar sterilisering och paketering av 

medicinteknisk utrustning inom sjuk- och tandvård 

samt hantering av utrustningen.

Instrument och 

Steriltekniker

Falun Distans 40 YrkesAkademin YH AB 2023-02-27 2023-04-21 2023-07-20

Kvalitetsledning Kursen behandlar användandet av 

kvalitetsledningssystem samt utformande av 

metoder och rutiner utifrån gällande regelverk.

Instrument och 

Steriltekniker

Falun Distans 40 YrkesAkademin YH AB 2023-08-28 2023-10-28 2023-08-21

Examensarbete Fördjupning av innehållet i ett arbetsområde inom 

instrument- och sterilteknik med anknytning till 

någon, eller några, av kurserna i utbildningen.

Instrument och 

Steriltekniker

Falun Distans 15 YrkesAkademin YH AB 2023-02-20 2023-08-14 2023-02-13

LIA operationsavdelning 

och dentalklinik

Kursen behandlar arbetsuppgifter, arbetsmiljön och 

dagliga rutiner på en operationsavdelning och 

dentalklinik. 

Instrument och 

Steriltekniker

Falun Distans 20 YrkesAkademin YH AB 2023-05-29 2023-06-23 2023-05-22

Näringslära och 

kostrådgivning

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

om och stor förståelse för den betydelse kost och 

kostvanor har för hälsa och fysisk aktivitet. Kursen 

ger även kunskaper om de näringsämnen som 

bygger upp kroppen och deras funktion. Den 

studerande får både praktiska och teoretiska 

kunskaper om den kost som leder till bättre hälsa 

samt insikt om kostens betydelse för våra 

välfärdssjukdomar. Vidare syftar kursen till att den 

studerande ska kunna göra kostanalyser samt 

planera och genomföra kostrådgivning inom ramen 

för friskvård för att coacha kunden till en 

hälsosammare livsstil via kosten.

Medicinsk 

massageterapeut

Malmö Bunden 25 Bergqvists Massage & 

Friskvårdsutbildningar AB

Bergqvist utbildningar 2023-08-21 2023-12 08 2022-11-25

Samtalsmetodik och 

stresshantering

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. 

Medicinsk 

massageterapeut

Malmö Bunden 25 Bergqvists Massage & 

Friskvårdsutbildningar AB

Bergqvist utbildningar 2023-03-13 2023-06-02 2022-11-25

https://bergqvistutbildningar.se/
https://bergqvistutbildningar.se/


Etik och professionellt 

förhållningssätt

Kursen ger kunskap om professionellt 

förhållningssätt och värdegrund i socialt arbete, 

samt träning i att identifiera, reflektera över och 

analysera etiska dilemman vid omsorg om personer 

med funktionsnedsättning.

Stödpedagog inom 

funktionshinderområdet

Torsåker Distans 15 Omsorgsförlaget 2023-03-20 2023-04-30 2023-02-28

Människan i utveckling Kursen ger kunskap om människans utveckling och 

hur stödet till den enskilde kan anpassas och 

förändras beroende på olika faser i livet. Även vilken 

betydelse hälsa, livsstil och kultur har för 

människans välbefinnande.

Stödpedagog inom 

funktionshinderområdet

Torsåker Distans 15 Omsorgsförlaget 2023-05-01 2023-06-09 2022-02-28

Pedagogiska teorier, 

metoder och arbetssätt

Kursen ger kunskap om pedagogiska teorier, 

metoder och redskap för att kunna utveckla 

arbetssätt och arbeta med förbättringar i en 

verksamhet samt förmåga att tillämpa ett 

pedagogiskt förhållningssätt.

Stödpedagog inom 

funktionshinderområdet

Torsåker Distans 35 Omsorgsförlaget 2023-08-21 2023-11-26 2023-05-22

Dokumentation och 

kvalitetssäkring

Kursen ger kunskap om social dokumentation och 

kvalitetssäkring samt hur man arbetar utifrån 

beställning, uppdrag och genomförande av 

myndighetsbeslut. 

Stödpedagog inom 

funktionshinderområdet

Torsåker Distans 15 Omsorgsförlaget 2023-11-27 2023-01-05 2023-11-06

Kommunikation-

handledning

Kursen behandlar metoder för kommunikation och 

utövande av handledning vid kunskapsöverföring av 

arbetsmomenten.

Instrument och 

steriltekniker 

Linköping Distans 10 YrkesAkademin YH AB 2023-02-06 2023-02-17 2023-02-01

Sterilisering Kursen behandlar sterilisering och paketering av 

medicinteknisk utrustning inom sjuk- och tandvård 

samt hantering av utrustningen.

Instrument och 

steriltekniker 

Linköping Distans 40 YrkesAkademin YH AB 2023-02-17 2023-04-21 2023-07-20

Kvalitetsledning Kursen behandlar användandet av 

kvalitetsledningssystem samt utformande av 

metoder och rutiner utifrån gällande regelverk.

Instrument och 

steriltekniker 

Linköping Distans 40 YrkesAkademin YH AB 2023-08-28 2023-10-20 2023-08-21

Examensarbete Fördjupning av innehållet i ett arbetsområde inom 

instrument- och sterilteknik med anknytning till 

någon, eller några, av kurserna i utbildningen.

Instrument och 

steriltekniker 

Linköping Distans 15 YrkesAkademin YH AB 2023-02-20 2023-12-23 2023-02-13

LIA operationsavdelning 

och dentalklinik

Kursen behandlar arbetsuppgifter, arbetsmiljön och 

dagliga rutiner på en operationsavdelning och 

dentalklinik. V

Instrument och 

steriltekniker 

Linköping Distans 20 YrkesAkademin YH AB 2023-05-29 2023-06-22 2023-05-22

Utveckling för 

evidensbaserad praktik, 

(LIA)

Kursen syftar till att den studerande formulerar en 

plan för utvecklingsarbete i relation till verksamhet 

och utbildningens innehåll samt dokumenterar och 

slutför det planerade projektet.

Aktiveringspedagog 

inriktning 

äldre/rehabilitering

Mölndal Bunden 25 Campus Mölndal 2023-03-20 2023-05-05 2022-12-31



Examensarbete Kursen syftar till att den studerande utvecklar 

specialiserade kunskaper och färdigheter i att 

vägleda i grupp för evidensbaserad praktik samt 

färdighet och kompetens i att värdera de förslag på 

utveckling som framkommer i verksamhet

Aktiveringspedagog 

inriktning 

äldre/rehabilitering

Mölndal Bunden 25 Campus Mölndal 2023-05-08 2023-06-16 2022-12-31

Kommunikation-

handledning

Kursen behandlar metoder för kommunikation och 

utövande av handledning vid kunskapsöverföring av 

arbetsmomenten.

Instrument och 

steriltekniker 

Kristianstad Distans 10 YrkesAkademin YH AB 2023-02-06 2023-02-03 2023-02-01

Sterilisering Kursen behandlar sterilisering och paketering av 

medicinteknisk utrustning inom sjuk- och tandvård 

samt hantering av utrustningen.

Instrument och 

steriltekniker 

Kristianstad Distans 40 YrkesAkademin YH AB 2023-02-27 2023-02-17 2023-07-20

Kvalitetsledning Kursen behandlar användandet av 

kvalitetsledningssystem samt utformande av 

metoder och rutiner utifrån gällande regelverk.

Instrument och 

steriltekniker 

Kristianstad Distans 40 YrkesAkademin YH AB 2023-08-28 2023-04-01 2023-08-21

Examensarbete Fördjupning av innehållet i ett arbetsområde inom 

instrument- och sterilteknik med anknytning till 

någon, eller några, av kurserna i utbildningen.

Instrument och 

steriltekniker 

Kristianstad Distans 15 YrkesAkademin YH AB 2023-02-20, 

2023-08-14, 

2023-12-23

2023-12-23 2023-02-13

LIA operationsavdelning 

och dentalklinik

Kursen behandlar arbetsuppgifter, arbetsmiljön och 

dagliga rutiner på en operationsavdelning och 

dentalklinik. V

Instrument och 

steriltekniker 

Kristianstad Distans 20 YrkesAkademin YH AB 2023-05-29 2023-06-22 2023-05-22

Medicinteknik inom 

röntgenvård

Kursen ska ge kunskaper om medicinteknik som 

används i röntgenrelaterade arbetsuppgifter. Kursen 

ska ge insikter om utvecklingen av medicinteknisk 

apparatur i vården samt färdigheter att hantra 

relevant medicinteknisk utrustning.

Specialistundersköterska 

röntgen

Norrköping Distans 20 Medlearn AB 2023-04-10 2023-06-02 2023-03-24

Klinisk bedömning/ 

omvårdnad

Kursen ska ge kunskaper om hela patientens 

vårdkedja med fördjupat fokus på på patientens 

fysiska och psykiska hälsa. Kursen ska ge en 

förståelse för patientens trygghet och respekt under 

en röntgenundersökning. Kursen ska även ge 

färdigheter i att värdera patientens tillstånd utifrån 

ett etiskt förhållningssätt

Specialistundersköterska 

röntgen

Norrköping Distans 20 Medlearn AB 2023-06-05 2023-09-29 2023-05-19

Dokumentation och 

administration

Kursen ska ge kunskaper om vanligt förekommande 

dokumentation och administration på en 

röntgenavdelning. Kursen ska ge verktyg för att 

självständigt kunna arbeta med administrativa 

uppgifter samt kvalitetssäkra underlag samt ge 

kunskaper om kvalitets- och förbättringsarbete.

Specialistundersköterska 

röntgen

Norrköping Distans 15 Medlearn AB 2023-10-02 2023-11-10 2023-09-15



Sterilteknisk kunskap Kursen ska ge steriltekniska färdigheter vid arbete på 

röntgenavdelningar. Kursen ska ge kunskaper om 

hur kirurgiska instrumentrengörs, steriliseras och 

desinficeras på ett korrekt sätt. Kursen ska resultera 

i förmågan att utföra ett kvalitetssäkert arbete inom 

vården, i syfte att förhindra vårdrelaterade 

infektioner.

Specialistundersköterska 

röntgen

Norrköping Distans 20 Medlearn AB 2023-11-13 2024-01-19 2023-10-27

Handleda vård och 

omsorgspersonal inom 

demensområdet

Kursen ger fördj. kunskaper om begrepp, teorier och 

metoder inom ledarskap och handledning inom 

demensområdet. Kursen ger fördj. kunskaper och 

färdigheter om kommunikation och teambaserat 

arbetssätt. 

Demensspecialiserad 

undersköterska

Skövde Distans 20 Skövde yrkeshögskola 2023-03-13 2023-05-05 2023-01-31

Pedagogiska teorier, 

medtoder och arbetssätt

Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, 

arbetssätt och redskap för att kunna utveckla 

arbetssätt och därmed påvisa 

förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare 

behandlar kursen vägledande arbetssätt samt 

förmåga att tillämpa och stödja ett pedagogiskt 

förhållningssätt på individ-, grupp- och 

verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och 

engagerande arbetsklimat. 

Stödpedagog Tranås Distans 35 TUC Sweden AB 2023-04-17 2023-09-22 Löpande 

antagning, 2023-

04-14

Vardagsaktivitet, 

aktivitetshinder och 

hälsofrämjande arbete, 

Kursen syftar till att den studerande utvecklar 

specialiserade kunskaper i vardagsaktivitetens 

möjligheter i rehabiliterings- och det hälsofrämjande 

arbete för äldre person, person med psykisk 

ohälsa/kognitiv svikt. 

Aktiveringspedagog 

inriktning 

äldre/rehabilitering

Mölndal Bunden 25 Campus Mölndal 2023-02-13 2023-03-24 2023-02-06

Kommunikation, kultur och 

samspel

Kursen syftar till att den studerande utvecklar 

fördjupad och specialiserad kunskap i 

kommunikation och tydliggörande pedagogik utifrån 

individens behov av stöd, aktivitet samt samspel ur 

ett interkulturellt perspektiv.

Aktiveringspedagog 

inriktning 

äldre/rehabilitering

Mölndal Bunden 25 Campus Mölndal 2023-03-27 2023-05-12 2023-02-06

Tillgänglighet, delaktighet, 

välfärdsteknik och 

dokumentation

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla och 

använda specialiserade kunskaper i att 

tillgängliggöra miljön fysiskt och kognitivt för 

individens aktivitet, delaktighet och autonomi i sin 

vardag, tex. genom välfärdteknik.

Aktiveringspedagog 

inriktning 

äldre/rehabilitering

Mölndal Bunden 25 Campus Mölndal 2023-05-15 2023-06-23 2023-02-06

Kreativitet, skapande och 

hantverk

Kursen syftar till att den studerande utvecklar 

avancerade kunskaper om kreativitet, om balansen 

mellan utmaning och förmåga samt färdighet i att 

använda och anpassa olika typer av miljöer, tekniker 

och material för individ och grupp. 

Aktiveringspedagog 

inriktning 

äldre/rehabilitering

Mölndal Bunden 25 Campus Mölndal 2023-08-21 2023-10-06 2023-02-06



Vardagsaktivitet, 

kommunikation, 

tillgänglighet och 

dokumentation, (LIA)

Kursen syftar till att utveckla kompetens genom att 

genomföra kreativa och skapande aktiviteter på 

individ- och gruppnivå och beskriva aktiviteten, 

tanken bakom och genomförandet, problemlösa, 

dokumentera.

Aktiveringspedagog 

inriktning 

äldre/rehabilitering

Mölndal Bunden 40 Campus Mölndal 2023-10-09 2023-12-22 2023-02-06

Ett vägledande 

förhållningssätt och 

evidensbaserad praktik

Kursen syftar till att den studerande utvecklar 

kunskap, i vägledning relaterat till verksamhet, i 

förmåga att reflektera över kommunikation i grupp, i 

sin egen roll i konflikter, i redskap för 

grupputveckling och konflikthantering.

Aktiveringspedagog 

inriktning 

äldre/rehabilitering

Mölndal Bunden 40 Campus Mölndal 2024-01-08 2024-03-15 2023-02-06

Utveckling för 

evidensbaserad praktik, 

(LIA)

Kursen syftar till att den studerande formulerar en 

plan för utvecklingsarbete i relation till verksamhet 

och utbildningens innehåll samt dokumenterar och 

slutför det planerade projektet.

Aktiveringspedagog 

inriktning 

äldre/rehabilitering

Mölndal Bunden 25 Campus Mölndal 2024-03-18 2024-05-03 2023-02-06

Examensarbete Kursen syftar till att den studerande utvecklar 

kunskap, i vägledning relaterat till verksamhet, i 

förmåga att reflektera över kommunikation i grupp, i 

sin egen roll i konflikter, i redskap för 

grupputveckling och konflikthantering.

Aktiveringspedagog 

inriktning 

äldre/rehabilitering

Mölndal Bunden 25 Campus Mölndal 2024-05-06 2024-06-14 2023-02-06

Kirurgisk akutsjukvård Syfte och mål med kursen är ge fördjupade 

kunskaper om de vanligaste sjukdomstillstånden 

inom kirurgisk akutsjukvård. Kursen ska även ge 

fördjupade kunskaper om symtom, behandling samt 

utredning kring de vanligaste kirurgiska 

sjukdomstillstånden inom akutsjukvård. Kursen ska 

också ge fördjupade kunskaper om och färdigheter 

om personcentrerad vård i mötet med patienter 

inom kirurgisk akutsjukvård. Kursen ger även 

fördjupad kunskap inom traumatologi och 

katastrofmedicin.

Specialistutbildad 

undersköterska 

akutsjukvård

Skövde Distans 35 Skövde kommun, Skövde 

Yrkeshögskola

2023-02-27 2023-06-02 2023-02-10

Utbildningsområde: Journalistik och information

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

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

Produktionsekonomi Kursen syftar till att utveckla kunskaper om fullskalig 

dramaproduktion utifrån ekonomiska 

förutsättningar utifrån dagens finansieringssystem 

inom svensk och internationell filmproduktion. I 

kursen ingår introduktion till programvaran Movie 

magich budgeting och i kursen genomförs en 

komplett budgetering av ett fictivt filmprojekt 

utifrån SFIs mallar och standard. 

Produktionsledare film 

och tv-produktion

Stockholm Bunden 40 Frans Schartaus 

Handelsinstitut

https://schartau.stockholm/

utbildningar-och-

kurser/kultur-media-och-

design/produktionsledare-

film-och-tv-produktion/

2023-05-22 2023-09-15 2023-04-28

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

https://schartau.stockholm/utbildningar-och-kurser/kultur-media-och-design/produktionsledare-film-och-tv-produktion/
https://schartau.stockholm/utbildningar-och-kurser/kultur-media-och-design/produktionsledare-film-och-tv-produktion/
https://schartau.stockholm/utbildningar-och-kurser/kultur-media-och-design/produktionsledare-film-och-tv-produktion/
https://schartau.stockholm/utbildningar-och-kurser/kultur-media-och-design/produktionsledare-film-och-tv-produktion/
https://schartau.stockholm/utbildningar-och-kurser/kultur-media-och-design/produktionsledare-film-och-tv-produktion/


It-juridik Kursen bedrivs på svenska och omfattar följande 

områden:

• Juridik förekommande inom 

informationssäkerhetsområdet.

• Nya säkerhetsskyddslagens inverkan på 

informationssäkerhetsarbetet.

• Kontinuitetshantering.

Informationssäkerhetsspe

cialist

Sundsvall Distans 25 Sundsvalls kommun, 

Vuxenutbildningen

https://sundsvall.se/utbildn

ing-och-

forskola/yrkeshogskolan-

mitt/aktuella-utbildningar-

och-

webbansokan/informations

sakerhetsspecialist

2023-03-06 2023-04-14 2022-11-23

Informationssäkerhet i 

leverantörs- och 

värdekedjor

Kursen bedrivs på svenska och omfattar följande 

områden:

• Samhällets digitala system och nätverkssystem. 

• NIS-förordningen (SFS 2018:1175). 

• NIS-direktivet (EU).

• Outsourcing av digitala tjänster och molntjänster.

Informationssäkerhetsspe

cialist

Sundsvall Distans 25 Sundsvalls kommun, 

Vuxenutbildningen

https://sundsvall.se/utbildn

ing-och-

forskola/yrkeshogskolan-

mitt/aktuella-utbildningar-

och-

webbansokan/informations

sakerhetsspecialist

2023-04-17 2023-05-26 2022-11-23

Organisation, ledarskap 

och säkerhetskultur

Kursen bedrivs på svenska och omfattar följande 

områden:

• Socialpsykologins grundbegrepp.

• Mellanmänskliga kommunikations- och 

feedbackprocesser. 

• Gruppteori och grupputveckling. 

• Konfliktteori och orsaker till grupprelaterade 

konflikter. 

• Ledarskapsteori och ledarstilar. 

• Det personliga ledarskapet.

Informationssäkerhetsspe

cialist

Sundsvall Distans 20 Sundsvalls kommun, 

Vuxenutbildningen

https://sundsvall.se/utbildn

ing-och-

forskola/yrkeshogskolan-

mitt/aktuella-utbildningar-

och-

webbansokan/informations

sakerhetsspecialist

2023-08-28 2023-09-29 2022-11-23

Projekt- och 

förändringsledning

Kursen bedrivs på svenska och omfattar följande 

områden:

• Arbete i projektform, roller, ledning och 

intressenter. 

• Projektadministration, dokumentation och 

rapportskrivning. 

• Förändringsarbete och förändringsledning.

Informationssäkerhetsspe

cialist

Sundsvall Distans 15 Sundsvalls kommun, 

Vuxenutbildningen

https://sundsvall.se/utbildn

ing-och-

forskola/yrkeshogskolan-

mitt/aktuella-utbildningar-

och-

webbansokan/informations

sakerhetsspecialist

2023-10-02 2023-10-27 2022-11-23

Examensarbete Målet är att den studerande självständigt ska 

genomföra en studie eller ett arbete, för att med ett 

vetenskapligt och källkritiskt förhållningssätt kunna 

använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper 

som förvärvats under utbildningen. Den studerande 

ska skriva ett arbete utifrån krav på struktur, 

formalia och språkhantering samt presentera och 

försvara sitt arbete samt analysera ett annat 

examensarbete och som opponent formulera 

relevant och konstruktiv kritik.

Informationssäkerhetsspe

cialist

Sundsvall Distans 20 Sundsvalls kommun, 

Vuxenutbildningen

https://sundsvall.se/utbildn

ing-och-

forskola/yrkeshogskolan-

mitt/aktuella-utbildningar-

och-

webbansokan/informations

sakerhetsspecialist

2023-10-30 2023-12-05 2022-11-23

https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist
https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/yrkeshogskolan-mitt/aktuella-utbildningar-och-webbansokan/informationssakerhetsspecialist


Utbildningsområde: Teknik, tillverkning, drift och underhåll

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

ansökningsdatum

Nätdesign Den studerande kunna redogöra för topologier för 

informationsöverföring i nationella, regionala, 

ortssammanbindande, områdes- och anslutningsnät, 

om nät och noders uppbyggnad, möjligheter och 

begränsningar. Vidare att ha insikt i de olika nätens 

betydelse för och påverkan på övrig infrastruktur, 

möjligheter till regional och lokal utveckling, 

framtida hållbar utveckling samt nationella, 

regionala och kommunhuvudnoder. Den studerande 

kunna redogöra för flödet i ett projekt; arbetsgång 

med hänsyn tagen till samtliga tillämpliga 

parametrar i projektering, planering och 

genomförande av ett FTTx-projekt.

Projektledare bredband Hudiksvall Bunden 25 Edugrade AB

Projektering och 

slutdokumentation

Den studerande ska med stöd av övningar med 

nätkartor, scheman, listor etc. och annan 

dokumentation i ett dokumentationssystem kunna 

producera nätkartor, skarvplaner och andra 

projektdokument. Vidare ha kunskap om hur ett 

projekt genomförs steg för steg från start till mål 

(förfrågningsunderlag till slutdokumentation).

Projektledare bredband Hudiksvall Bunden 30 Edugrade AB

Entreprenadjuridik, 

ekonomi

Genom kursen lär sig den studerande om 

affärsförhållanden och olika roller inom 

entreprenadbranschen. I kursen ingår även 

kunskaper kring regelverk, förordningar och 

tillståndsgivning. Vidare lär sig den studerande om 

företagsekonomi inom entreprenadbranschen samt 

om kontrakt, offerter och upphandlingsunderlag.

Projektledare bredband Hudiksvall Bunden 20 Edugrade AB

Projektering, 

kommunikation

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper 

och färdigheter som behövs för att agera som 

projektledare. Genom kursen får den studerande 

insikt i projekt som arbetsform och lär sig att 

planera, leda och avrapportera arbetet.I kursen 

ingår dessutom kunskaper och färdigheter kring 

kommunikationen inom och runt ett projekt med 

exempelvis intressenter. Även specifika kunskaper 

och färdigheter kring projekt inom yrkesområdet 

ingår såsom att söka olika typer av tillstånd, 

miljöplaner och arbetsmiljöplaner.

Projektledare bredband Hudiksvall Bunden 15 Edugrade AB



Glasförgyllning Ge kunskap om hantverkets historia och utveckling. 

Lämpliga kontakter är hantverksföreningar, 

Stiftelsen Hantverk- och Utbildning, muséer, aktiva 

förgyllare, möbel-

och inredningsföretag. Genom  dessa kontakter 

skaffar sig den studerande kunskap och kännedom 

om aktuella regler för gesäll- och

mästarprov. 

Förgyllare Tibro Tibro 15 Tibro Hantverksakademi https://www.yrkeshogskola

n.se

Teknisk engelska Kursen innefattar engelska begrepp och facktermer, 

namn på material, verktyg och maskindelar samt 

läsförståelse och kommunikationsförmåga.

CNC-tekniker-Blått 

certifikat

Umeå Distans 5 Umeå kommun-

Dragonskolan

2023-02-13 2023-03-10 2023-02-10

Maskinkunskap  

gnistbearbetning

Kursen syftar till att ge kunskaper om och 

färdigheter i att bereda och förbereda för 

gnistbearbetning i konventionella och styrda 

verktygsmaskiner på ett säkert sätt. Kursen syftar 

även till att ge kunskaper om efterbearbetning, 

felsökning samt optimering och underhåll för 

gnistbearbetning. 

Verktygsteknik Värnamo Distans 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2023-03-06 2023-04-23 2023-02-27

Verktygskonstruktion 

beredning

Kursen syftar till att ge färdigheter i CAM-beredning 

och CNC-bearbetning samt kunskaper i överföring av 

filer mellan 3DCAD- och CAM-system. Kursen syftar 

också till att förstå hur man planerar och bereder 

olika verktygsdetaljer på ett hållbart och kvalitativt 

sätt utifrån givna ritningsunderlag och 

kravspecifikationer för att uppnå lönsamhet.  

Verktygsteknik Värnamo Distans 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2023-04-24 2023-06-04 2023-04-17

Underhåll och svetsning Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i 

att utföra de vanligast förekommande momenten 

för verktygsunderhåll. Efter avslutad kurs ska den 

studerande kunna välja rätt metod och material för 

underhåll, inklusive svetsning, samt utföra 

momenten på ett säkert sätt med avseende på 

kvalitet, hälsa och miljö. 

Verktygsteknik Värnamo Distans 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2023-08-28 2023-08-15 2023-08-21

Verktygskonstruktion - 

Produktion

Kursen syftar till att ge färdigheter i solidmodellering 

samt sammanställningar för verktygskonstruktion. 

Kursen syftar också till att ge den studerande 

specialiserade kunskaper om 

verktygskonstruktionsprocessen samt kopplingen 

mellan verktygskonstruktion och en kvalitetssäkrad 

och hållbar produktion 

Verktygsteknik Värnamo Distans 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2023-12-04 2024-01-14 2023-11-27

https://www.yrkeshogskolan.se/
https://www.yrkeshogskolan.se/
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh


Verktygsteknik - 

fördjupning

Kursen syftar till att ge färdigheter i kontroll och 

underhåll av verktyg utifrån gällande regler och 

föreskrifter. Kursen syftar också till att ge färdigheter 

i att analysera och skapa underlag för 

verktygstillverkning för effektiv produktion med 

hänsyn till hälsa, miljö, säkerhet och 

kvalitetssäkring. 

Verktygsteknik Värnamo Distans 35 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2024-01-15 2024-04-21 2024-01-08

Verktygsteknik - additiv 

tillverkning

Kursen syftar till att ge färdigheter i 3D-modellering 

för 3D-printning/additiv tillverkning av 

verktygsdelar. Kursen syftar även till att ge 

kunskaper om vanligt förekommande tekniker, 

processer och säkerhet inom 3D-printning/additiv 

tillverkning samt kunskaper att göra en jämförelse 

med andra tillverkningsmetoder. 

Verktygsteknik Värnamo Distans 15 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2024-04-22 2024-06-02 2024-04-15

Arbetsledning Kursen skall ge kunskap om och färdigheter i de 

grundläggande begreppen personligt ledarskap, 

ledningsutveckling och konflikthantering.

Projektledare 

Elinstallation

Stockholm Distans 15 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

2023-03-06 2023-04-09 2023-02-01

Elmaskiner - drivsystem Syftet med kursen är att ge den studerande del av 

kraven för auktorisation lågspänning (AL) inom 

elinstallation; Elmaskiner - drivsystem, enligt ELSÄK-

FS 2017:4 bilaga 1.

Projektledare 

Elinstallation

Stockholm Distans 12 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

2023-06-26 2023-08-27 2023-05-15

Projektledning och 

projektmetodik

Målet är att ge kunskaper och färdigheter i att 

arbeta i och leda projekt.

Projektledare 

Elinstallation

Stockholm Distans 15 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

2023-04-10 2023-05-14 2023-03-01

Regler och standarder Syftet med kursen är att ge den studerande del av 

kraven för auktorisation lågspänning (AL) inom 

elinstallation; Regler och standarder, enligt ELSÄK-FS 

2017:4 bilaga 1.

Projektledare 

Elinstallation

Stockholm Distans 12 Stiftelsen Stockholms 

Tekniska Institut

2023-04-10 2023-05-07 2023-03-01

Installation av båtsystem I denna kurs lär sig den studerande bland annat att 

på ett självständigt sätt kunna genomföra och 

planera installationer av olika förekommande 

system ombord enligt rekommendationer från 

tillverkarna och gällande myndighetskrav.

Marintekniker Nynäshamn Distans 25 Campus Nynäshamn 2023-04-17 2023-05-11 2023-04-02

Maskinbefäl klass VIII Denna kurs ger bland annat kunskaper om 

förbränningsmotorer, elteknisk felsökning samt 

hydraulik med propeller och växlar. Efter avslutad 

kurs ges möjlighet till certifiering för Maskinbefäl 

Klass VIII.

Marintekniker Nynäshamn Distans 15 Campus Nynäshamn 2023-05-22 2023-06-11 2023-05-07

https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh


Avancerad 

Ytbehandlingsteknik

Kursen ger dig specialiserade kunskaper i 

korrosionslära och olika typer av 

rostskyddsbehandlingar. Du lär dig att bedöma 

förutsättningar samt föreslå och tillämpa rätt metod 

för yt- och rostskydd. Du ska också kunna 

appliceringsmetod och kunna utföra systematisk 

kvalitetskontroll av resultatet. Vi går också igenom 

ämnen som målningssystem, färgdatablad och 

säkerhetsdatablad, applicering av färg samt risker i 

samband med arbetsmoment.

Ytbehandlingsspecialist Trollhättan Distans 35 YrkesAkademin YH AB https://ya.se/yrkeshogskola

/ytbehandlingsspecialist-

distans/?location=trollhatta

n

2023-02-06 2023-03-24 2023-02-01

3D-CAD och ritteknik Syftet med kursen är att ge den studerande 

kunskaper, färdigheter och kompetenser att 

självständigt nyttja 3D-CAD-teknik och rittekniska 

regler i kombination med metoder inom 

produktutveckling, konstruktionsarbete, 

produktionsberedning, tillverkning, 

ritningsframställning mm. Målet med kurser är att 

den studerande efter slutförd kurs ska behärska 

grundläggande och även mera avancerad 

solidmodellering samt ritningsgenerering med 

moderna 3D-CAD-program. Kursen ska även ge den 

studerande grundläggande kunskaper och förståelse 

för hur tekniken kan nyttjas inom design- och 

konstruktionsteknik samt effektiv produktion. Efter 

slutförd kurs ska den studerande behärska allmänna 

standardiserade rittekniska regler, ritningsläsning 

och ritningsframställning av enklare underlag för 

beredning och tillverkning.

Produktionstekniker 

Automatiserade 

tillverkningsprocesser

Skellefteå Distans 25 Skellefteå Kommun Produktionstekniker 

Automatiserade 

tillverkningsprocesser - 

Skellefteå kommun 

(skelleftea.se)

2023-02-27 2023-04-07 2023-02-12

LEAN och hållbar 

produktion

Syftet och målet med kursen är att den studerande 

ska ges specialiserade och fördjupade kunskaper och 

färdigheter i konceptet LEAN production, alternativa 

modeller, minimering av slöserier, ledarskap för 

LEAN och ständiga förbättringar, kundnytta, 

effektivisering, flödeskartläggning och 

värdeflödesanalyser, TPM och standardisering mm. 

Kunskaper om kvalitets- och miljöledningssystem, 

hållbarhet, och statistisk processtyrning. Ges 

specialiserade kunskaper och fördjupade och 

praktiska färdigheter i att leda och koordinera ett 

förändringsarbete och att utveckla LEAN-konceptets 

metoder och verktyg i arbetet med ständiga 

förbättringar och effektivisering. Kunna identifiera 

felkällor, mäta och analysera prestation med hjälp 

av kartläggningar och värdeflödesanalyser. Kunna 

föreslå lämpliga förändringsåtgärder för hållbar 

effektivisering av ett befintligt produktionssystem.

Produktionstekniker 

Automatiserade 

tillverkningsprocesser

Skellefteå Distans 45 Skellefteå Kommun Produktionstekniker 

Automatiserade 

tillverkningsprocesser - 

Skellefteå kommun 

(skelleftea.se)

2023-03-27 2023-10-27 2023-03-12

https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser


Automatiserade system 

och digital styr- och 

reglerteknik

Syftet och målet är att ge den studerande kunskaper 

och färdigheter om hur smarta automatiserade och 

robotiserade system kan byggas upp, nyttjas, styras 

och övervakas med digitala inbyggda system för att 

skapa en effektiv och flexibel produktion. Den 

studerande ska ges kompetens att kravspecificera 

och arbeta med smarta automatiserade och 

robotiserade produktionssystem. Kunskaper och 

färdigheter i hur automatiserade produktionssystem 

kan nyttjas, styras och kommunicera med moderna 

digitala industriella styr- och IT-system. Att kunna 

utföra enklare dimensionering av mekaniska, 

hydrauliska och pneumatiska systemkomponenter. 

Att kunna skapa kravspecifikationer för 

automatiserade system, enklare manualer och 

instruktioner utifrån givna krav och maskindirektiv. 

Kunskaper och färdigheter att förstå och använda 

industriella informationssystem, systemintegration 

och informationssäkerhet. 

Produktionstekniker 

Automatiserade 

tillverkningsprocesser

Skellefteå Distans 45 Skellefteå Kommun Produktionstekniker 

Automatiserade 

tillverkningsprocesser - 

Skellefteå kommun 

(skelleftea.se)

2023-10-30 2024-01-19 2023-10-15

MPS och logistik Syftet med kursen är att den studerande ska ges 

specialiserade och fördjupade kunskaper om 

moderna logistiksystem, logistikekonomi, effektiva 

metoder inom material och produktionsstyrning, 

prestationsmätning, nyckeltal och hållbar logistik. 

Målet med kursen är att den studerande ska ges 

specialiserade kunskaper och kompetenser att 

arbeta med och utveckla system för material och 

produktionsstyrning samt effektiv logistik i 

kombination med kunskaper och färdigheter inom 

LEAN produktion. Målet är dessutom att den 

studerande självständigt ska kunna utföra 

prestationsmätningar och ledtids och 

känslighetsanalyser för att identifiera och minimera 

förluster och slöserier i ett MPS eller logistiksystem.

Produktionstekniker 

Automatiserade 

tillverkningsprocesser

Skellefteå Distans 35 Skellefteå Kommun Produktionstekniker 

Automatiserade 

tillverkningsprocesser - 

Skellefteå kommun 

(skelleftea.se)

2023-12-04 2024-02-16 2023-11-19

https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-automatiserade-tillverkningsprocesser


Industriell ekonomi och 

ledarskap

Syftet är att ge den studerande fördjupade och 

tillämpade kunskaper och färdigheter i att delta i 

eller att självständigt leda ett förändringsarbete för 

effektivisering, ökad driftsäkerhet och 

implementering av digitala system och hållbara 

tjänster. Att ge den studerande kunskaper om 

gällande förutsättningar och begrepp inom cirkulär 

och industriell ekonomi, gällande 

produktionsekonomiska begrepp, 

investeringskalkyler, offertarbete mm. Målet med 

kursen är att ge den studerande kunskaper att leda 

ett förändringsarbete, arbeta med kalkylering, inköp, 

offerthantering, underhållsekonomi, 

investeringskalkyler samt hantering och utveckling 

av digitala affärsmodeller. Uppnå kunskaper och 

färdigheter att med hjälp av praktisk 

projektplanering, med ex tidsplan, Gant-schema och 

att med ett strukturerat arbetssätt kunna planera, 

leda, genomföra, och följa upp mindre 

projektuppdrag.

Produktionstekniker 

Digitalisering och 

datorstödd tillverkning

Skellefteå Distans 35 Skellefteå Kommun Produktionstekniker 

Digitalisering och 

datorstödd tillverkning - 

Skellefteå kommun 

(skelleftea.se)

2023-04-24 2023-09-08 2023-04-09

Industriell IT och 

Systemkunskap

Syftet med kursen är att den studerande ska ges 

kunskaper om industriella informationssystem i 

kombination med automationssystem, 

informationssäkerhet, datafångst, datahantering 

etc. Att ge de studerande kunskap om och färdighet 

i industriell datakommunikation, för att kunna 

medverka till att utveckla och effektivisera 

produktionsprocessen. Målet med kursen är att ge 

den studerande kunskaper och färdigheter i att 

förstå och säkert nyttja industriella datasystem för 

informationshantering, datainsamling och 

administration. Kunskap om de hjälpmedel och 

verktyg som finns inom IT gällande grundläggande 

styrteknik, industriell kommunikation, PLC-system, 

operatörssystem och webbapplikationer i 

produkten. Att förstå och använda industriella 

informationssystem, systemintegration och 

informationssäkerhet.

Produktionstekniker 

Digitalisering och 

datorstödd tillverkning

Skellefteå Distans 15 Skellefteå Kommun Produktionstekniker 

Digitalisering och 

datorstödd tillverkning - 

Skellefteå kommun 

(skelleftea.se)

2023-09-11 2023-09-29 2023-08-27

https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning


Automatiserade system 

och digital styr- och 

reglerteknik

Syftet och målet är att ge kunskaper och färdigheter 

om hur automatiserade och robotiserade system 

kan byggas upp, nyttjas, styras och övervakas med 

digitala inbyggda system för att skapa en effektiv 

och flexibel produktion. Att kravspecificera och 

arbeta med smarta automatiserade och 

robotiserade produktionssystem. Efter genomförd 

kurs ska den studerande ha kunskaper och 

färdigheter i hur automatiserade produktionssystem 

kan nyttjas, styras och kommunicera med moderna 

digitala industriella styr- och IT-system. Att kunna 

utföra enklare dimensionering av mekaniska, 

hydrauliska och pneumatiska systemkomponenter. 

Kunna skapa kravspecifikationer för automatiserade 

system, enklare manualer och instruktioner utifrån 

givna krav och maskindirektiv. Kursen ska även ge 

kunskaper och färdigheter att förstå och använda 

industriella informationssystem, systemintegration 

och informationssäkerhet. 

Produktionstekniker 

Digitalisering och 

datorstödd tillverkning

Skellefteå Distans 35 Skellefteå Kommun Produktionstekniker 

Digitalisering och 

datorstödd tillverkning - 

Skellefteå kommun 

(skelleftea.se)

2023-10-02 2023-11-17 2023-09-17

Produktionsstyrning och 

hållbar logistik

Syftet med kursen är att den studerande ska ges 

specialiserade och fördjupade kunskaper om 

moderna logistiksystem, logistikekonomi, effektiva 

metoder inom material- och produktionsstyrning, 

prestationsmätning, nyckeltal och hållbar logistik. 

Målet med kursen är att den studerande ska ges 

specialiserade kunskaper och kompetenser att 

arbeta med och utveckla system för material och 

produktionsstyrning samt effektiv logistik i 

kombination med kunskaper och färdigheter inom 

LEAN-produktion. Målet är dessutom att den 

studerande självständigt ska kunna utföra 

prestationsmätningar och ledtids- och 

känslighetsanalyser för att identifiera och minimera 

förluster och slöserier i ett MPS- eller logistiksystem.

Processtekniker Underhåll 

och driftsäkerhet

Skellefteå Distans 25 Skellefteå Kommun Processtekniker Underhåll 

och Driftsäkerhet - 

Skellefteå kommun 

(skelleftea.se)

2023-03-06 2023-04-14 2023-02-19

https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/produktionstekniker-digitalisering-och-datorstodd-tillverkning
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet


Underhållslogistik och 

organisation

Syftet med kursen är att den studerande ska uppnå 

specialiserade kunskaper, och färdigheter för att 

förstå hur en effektiv underhålls- och 

logistikorganisation byggs upp, leds och upprätthålls 

utifrån processindustrins krav på hög driftsäkerhet 

och effektivitet. Att utifrån ex. koncepten LEAN 

Maintenance eller Maintenance Management 

System (CMMS) leda eller utveckla en effektiv 

underhållsorganisation tillsammans med 

underhållschef och externa resurser. Målet med 

kursen är att den studerande ska ha kunskaper, 

färdigheter och kompetenser för att arbeta med 

strategier och system för underhållslogistik, 

reservdelshantering, inköp och kommunikation med 

externa leverantörer av underhållstjänster och 

uppföljning av underhållsekonomi.

Processtekniker Underhåll 

och driftsäkerhet

Skellefteå Distans 20 Skellefteå Kommun Processtekniker Underhåll 

och Driftsäkerhet - 

Skellefteå kommun 

(skelleftea.se)

2023-11-27 2023-12-22 2023-11-12

Underhållsteknik process 

och automation

Syftet med kursen är att den studerande ska uppnå 

specialiserade kunskaper, och färdigheter för att 

förstå hur effektiva underhållssystem byggs upp och 

upprätthålls utifrån processindustrins krav på hög 

driftsäkerhet och effektivitet. Målet med kursen är 

att den studerande ska ha kunskaper, färdigheter 

och kompetenser för att utveckla och upprätthålla 

rutiner för självständigt operatörsunderhåll, 

säkerhets- och tillsynsrutiner samt reservdelsrutiner 

som anpassats till aktuella krav i processen. Målet är 

dessutom att den studerande ska kunna arbeta med 

metoder och rutiner för underhållsprevention, 

stopptidsminimering samt insamling och uppföljning 

avdriftsdata.

Processtekniker Underhåll 

och driftsäkerhet

Skellefteå Distans 45 Skellefteå Kommun Processtekniker Underhåll 

och Driftsäkerhet - 

Skellefteå kommun 

(skelleftea.se)

2023-12-25 2024-02-23 2023-12-10

Arbetsmiljö för hållbara 

verksamheter

Målet med kursen är de studerande ska kunna ta 

hänsyn till och integrera arbetsmiljöfrågor när de 

planerar och genomför förändringsarbete för en 

verksamhet. I kursen får man lära sig att driva 

förbättringsarbete av verksamhetens processer och 

kvalitet med hänsyn till arbetsmiljö för en 

välmående och hållbar organisation

Verksamhetsutvecklare Södertälje Bunden 15 Södertälje kommun, 

Campus Telge

2022-12-26 2023-01-13 2022-12-12

Kommunikation, retorik 

och möten

Kurser ger den studerande redskap för att på ett 

strukturerat, pedagogiskt och trovärdigt sätt göra 

presentationer och rapporter i syfte att skapa bästa 

förutsättningar för en dialog med mottagaren. 

Kursen ger även kunskaper hur man planerar och 

genomför och dokumenterar effektiva och kreativa 

möten och workshops. 

Verksamhetsutvecklare Södertälje Bunden 25 Södertälje kommun, 

Campus Telge

2023-02-21 2023-03-24 2023-02-14

https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet
https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/vuxenutbildning-och-hogre-utbildning/yrkeshogskolan/vara-utbildningar/processtekniker-underhall-och-driftsakerhet


Lean och kvalitetsmetodik Kursens mål är att den studerande ska kunna 

medverka i projekt med syftet att utveckla processer 

med ständig förbättring. Ha kunskap om modern 

process- och verksamsamhetsutveckling med 

inriktning på Lean. Den studerande ska kunna arbeta 

med vanligt förekommande verktyg och metoder för 

process- och verksamhetsutveckling.

Verksamhetsutvecklare Södertälje Bunden 55 Södertälje kommun, 

Campus Telge

2023-03-27 2023-06-12 2023-03-20

Projektledning Målet med kursen är att ge den studerande 

kunskaper och färdigheter att leda projekt i olika 

typer av verksamheter.  Den studerande ska ges 

tillträckliga kunskaper om ledarskap och 

gruppdynamik för att kunna agera som 

projektledare efter utbildningen samt kunna fungera 

som stöd till ledningsgruppen vid 

förändringsarbetet.

Verksamhetsutvecklare Södertälje Bunden 25 Södertälje kommun, 

Campus Telge

2023-06-12 2023-07-14 2023-06-05

Digitalisering och inbyggda 

system i produktion

Syftet med kursen är att ge inblick och förståelse för 

hur människa, maskin och process kommunicerar 

med varandra och ge den studerande kunskaper om 

de möjligheter den nya tekniken inom digitalisering 

och automation kan innebära för produktionen 

resultatmässigt. Målet med kursen är att den 

studerande skall få kunskap, färdighet och 

kompetens inom digitala kommunikationssätt , 

robotar, programmering och signalteknik. Vidare 

vilken effekt en digital implementering innebär i en 

befintlig produktionsenhet gällande utfall både 

ekonomiskt och i producerade enheter. Kursen 

omfattar: - utveckling och optimering av IT-system - 

digitalisering i produktion - digitala 

kommunikationssätt, robotar, programmering och 

signalteknik - användningsområden inom den 

industriella produktionen av Realtidsdata och IOT, 

Internet of things - nätverkstopologier, OSI-

modellen, standarder och protokoll som utgör 

grunden i industriella IT-lösningar - big data för 

produktionsenheter och underhåll.

Produktionsutveckling 

Industri 4.0

Örnsköldsvik & 

Landskrona

Distans 30 YrkesAkademin YH AB Produktionsutveckling 

Industri 4.0 - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-05-29 2023-07-07 2023-05-15

https://ya.se/yrkeshogskola/produktionsutveckling-industri-4-0-distans/
https://ya.se/yrkeshogskola/produktionsutveckling-industri-4-0-distans/
https://ya.se/yrkeshogskola/produktionsutveckling-industri-4-0-distans/


Automatiserade 

tillverkningsprocesser

Den studerande ska få god kunskap om utvecklingen 

inom automatiserade tillverkningsprocesser. Målet 

med kursen är att den studerande ska ha kunskap 

om vanliga automationslösningar inom industri, 

programmeringsspråken samt de vanligaste 

funktionerna som används inom 

industriautomation. De skall kunna analysera 

automationslösningar i befintlig produktion, 

identifiera programmeringsspråk samt värdera de 

förbättringar som ges genom användandet av 

realtidsdata och IOT (Internet of things) Kursen 

omfattar: - om utvecklingen inom automatiserad 

produktion - om programmeringsverktygen dess 

menyer och konfiguration - automatiseringens 

betydelse för effektiv produktion - framställa en 

pedagogisk instruktion i lämplig mjukvara - 

visionteknik

Produktionsutveckling 

Industri 4.0

Örnsköldsvik & 

Landskrona

Distans 30 YrkesAkademin YH AB Produktionsutveckling 

Industri 4.0 - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-04-17 2023-05-26 2023-04-01

Produktionsutveckling mot 

industri 4.0

Den studerande ska kunna förbättra den befintliga 

produktionen genom att optimera arbetsflöden, 

simulera produktionen och implementera ett 

ständigt förbättringsarbete i verksamheten. Målet är 

att ha kompetens att mäta, utvärdera och föreslå 

förbättringar. Bidraga till ett produktionstekniskt 

arbete som tar sitt ursprung i Industri 4.0 och dess 

utveckling och ha kompetens att analysera 

möjligheten att implementera automatiserade 

lösningar  i produktionen som visualiseringslösningar 

3D, autonoma robotar -MRK, IOT (Internet of things) 

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 - Om 

arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk 

och praktisk produktionsutveckling

Produktionsutveckling 

Industri 4.0

Örnsköldsvik & 

Landskrona

Distans 45 YrkesAkademin YH AB Produktionsutveckling 

Industri 4.0 - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-08-14 2023-10-13 2022-07-15

Konstruktion 1 Kursen syftar till att ge färdigheter i att utföra 

beräkningar för konstruktion av polymera produkter 

utifrån grundläggande hållfasthetsbegrepp. Kursen 

syftar till att ge grundläggande kunskap i hållfasthet 

och hållfasthetsberäkningar för polymera material. 

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna 

genomföra enklare hållfasthetsberäkningar.

Hållbar produktion – plast- 

och polymeringenjör

Jönköping Bunden 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2023-02-20 2023-03-26 2023-02-20

https://ya.se/yrkeshogskola/produktionsutveckling-industri-4-0-distans/
https://ya.se/yrkeshogskola/produktionsutveckling-industri-4-0-distans/
https://ya.se/yrkeshogskola/produktionsutveckling-industri-4-0-distans/
https://ya.se/yrkeshogskola/produktionsutveckling-industri-4-0-distans/
https://ya.se/yrkeshogskola/produktionsutveckling-industri-4-0-distans/
https://ya.se/yrkeshogskola/produktionsutveckling-industri-4-0-distans/
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh


Polymera material, 

fördjupning

Kursen syftar till att ge fördjupade färdigheter föra 

att kunna hantera polymera material i polymer 

produktion. Kursen syftar till att ge fördjupade 

kunskaper om polymerer och additiver. Kursen ska 

också ge färdigheter att göra mer avancerade 

materialval och testmetoder. Kursen ska ge insikt i 

centrala branschcertifikat och klassningar. Efter 

slutförd kurs ska den studerande kunna utföra 

specialiserade materialval utifrån 

beställarspecifikationer och tillverkningsmetod.

Hållbar produktion – plast- 

och polymeringenjör

Jönköping Bunden 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2023-03-27 2023-04-30 2023-03-27

Bearbetning 2 Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter 

om olika produktions- och processmetoder som 

finns för polymera produkter, med fokus på 

extruduering, formblåsning, filmtillverkning, 

rotationsgjutning, vakuumformning, 

härdplast/kompositmetoder, gummi och övriga 

bearbetningsmetoder. Kursen syftar till att 

färdigheter i att identifiera och motivera val av 

bearbetningsprocess. Kursen syftar till att identifiera 

och motivera materialval utifrån 

produktionstekniska perspektiv, såsom kvalitet och 

miljöaspekter tillsammans med 

tillverkningsprocessen.

Hållbar produktion – plast- 

och polymeringenjör

Jönköping Bunden 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2023-05-01 2023-06-04 2023-05-01

Konstruktion 2 Kursen syftar till att ge färdigheter i 

konstruktionsprocessen för polymera produkter. 

Kursen syftar till att ge färdigheter i att upprätta 

konstruktionsunderlag och dokumentation i form av 

3D geometrier, assembly och ritningar. Den 

studerande skall efter kursen ha kunskap om 

principer för modern industridesign. Kursen ska ge 

färdigheter i mätning och kontroll av en produkt för 

att säkerställa att produkten lever upp till uppsatta 

krav. Efter slutförd kurs ska den studerande kunna 

skapa och justera 3D-geometrier och ritningar.

Hållbar produktion – plast- 

och polymeringenjör

Jönköping Bunden 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2023-08-28 2023-09-25 2023-08-28

Verktygsteknik för 

bearbetning av polymera 

material

Kursen syftar till att ge färdigheter i att utföra 

beräkningar för konstruktion av polymera produkter 

utifrån grundläggande hållfasthetsbegrepp. Kursen 

syftar till att ge grundläggande kunskap i hållfasthet 

och hållfasthetsberäkningar för polymera material. 

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna 

genomföra enklare hållfasthetsberäkningar

Hållbar produktion – plast- 

och polymeringenjör

Jönköping Bunden 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2023-10-02 2023-11-05 2023-10-02

https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh


Produktionsutveckling 2 Kursen syftar till att ge färdigheter i effektivisering av 

tillverkningsprocessen 

från ritning till färdig produkt samt insyn i företagets 

produktionssystem. Kursen ska också ge 

kunskaper om modeller för tillverkande företags 

produktionsstyrning, interna logistik och 

supply chain management.

Produktionsutveckling Värnamo, 

Jönköping, 

Växjö och 

Ljungby

Bunden 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2023-02-27 2023-04-16 Samma som 

kursens 

startdatum

Kvalitet och hållbar 

produktion

Kursen syftar till att ge kunskaper i kvalitet- och 

miljöstyrning hos tillverkande företag.

Kursen ska också ge färdigheter i att arbeta med 

verksamhetssystem för kvalitet och miljö.

Efter avslutad kurs ska den studerande förstå vikten 

av ett strukturerat kvalitetsarbete och dess påverkan 

på företagets effektivitet och resultat.

Produktionsutveckling Värnamo, 

Jönköping, 

Växjö och 

Ljungby

Bunden 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

Yh-utbildning - Studera - 

Jönköping University (ju.se)

2023-04-17 2023-06-04 Samma som 

kursens 

startdatum

Makinelektronik, el och 

digitalteknik 1

Kursens syfte är att ge allmäna kunslkaper om el- 

och elektronikkomponenter och dess användning för 

att kunna mäta och felsöka på maskiners elsystem. 

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna koppla 

kretsscheman och utföra effektmätningar på enklare 

el- och elektronikkretsar.

Fältservicetekniker - 

mobila arbetsmaskiner

Ljungby Bunden 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

https://www.ju.se/yh 2023-04-24 2023-05-28 2023-04-24

Maskinhydraulik 1 Kursens syfte är att den studerande ska få teoretiska 

kunskaper kring enheter och symboler, samt 

förmåga att kunna utföra beräkningar och rita samt 

läsa hydraulikscheman. I kursen behandlas 

komponenter som ventiler, motorer, pumpar och 

slangar, men även hydraulvätskors egenskaper och 

miljöpåverkan.

Fältservicetekniker - 

mobila arbetsmaskiner

Ljungby Bunden 20 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

https://www.ju.se/yh 2023-03-23 2023-04-23 2023-03-23

Maskinelektronik, 

elsäkerhetslagstiftning och 

digitalteknik

Den studerande skall få fördjupat kunnande från 

föregående kurser inom maskinelektronik och

digitalteknik, samt kunskaper inom canbusteknik. 

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

felsöka och utföra byte och reparation, samt besitta 

kunskaper inom maskin- och

elsäkerhetslagstiftning. Inom kursen tillämpas de 

teoretiska kunskaperna på verkliga system för 

aktuella fordon, maskiner och utrustning.

Fältservicetekniker - 

mobila arbetsmaskiner

Ljungby Bunden 20 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

https://www.ju.se/yh 2023-10-23 2023-11-19 2023-10-23

https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh
https://ju.se/yh


Maskinhydraulik 2 Den studerande ska få specialicerat kunnande i 

praktisk felsökning av hydrauliska system, samt en 

förståelse för vikten av renlighet och filtrering vid 

arbete med dem. Kursen behandlar även PLC, 

proportionalhydraulik, lastkännande system och 

styrning, samt system med hydrostatisk drivning. 

Efter avslutad kurs ska dens tuderande kunna 

felsöka hydrauliska system och utföra tryck- och 

flödesmätningar.

Fältservicetekniker - 

mobila arbetsmaskiner

Ljungby Bunden 25 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

https://www.ju.se/yh 2023-11-20 2023-12-24 2023-11-20

Auktorisationskurs el Elmaskiner - drivsystem Elprojektör Jönköping Bunden 12 Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB

https://www.ju.se/yh 2023-03-13 2023-03-28 2023-03-13

Elnätsautomation - smarta 

elnät och digital 

kommunikation

Utveckla den studerandes övergripande kunskaper 

om elektriska kraftsystem så som dem fungerar idag 

samt hur dessa kan optimeras. Hur dagens elnät 

måste fungera tillsammans med det flexibla smarta 

elnätet och teknikutvecklingen. Utveckla färdigheter 

i att identifiera och förstå de överföringsprotkoll och 

standarder som används för kommunikation i 

elkraftsanläggningar.

Elnätsspecialist inom 

vindkraftteknik

Trollhättan Distans 20 YrkesAkademin YH AB Vindkraftstekniker - 

Utbildning - YrkesAkademin 

(ya.se)

2023-03-20 2023-04-14 2023-03-06

Transformatorer, 

reaktorer, reläskydd och 

IED

Den studerande ska kunna analysera och utvärdera 

funktionen hos reläskydd och IED samt 

transformatorer, reaktorer och kondensatorer. Ha 

kunskaper om hjälpsystem för avbrottsfri 

kraftförsörjning samt öva i att läsa schema och 

instruktioner för installation och idrifttagning samt 

till- och frånslag.

Elnätsspecialist inom 

vindkraftteknik

Trollhättan Distans 20 YrkesAkademin YH AB Vindkraftstekniker - 

Utbildning - YrkesAkademin 

(ya.se)

2023-04-17 2023-05-12 2023-04-03

Övervakning, service och 

underhåll av 

vindkraftsanläggningar

Ge den studerande kunskaper om underhållsrutiner 

och strategier samt färdigheter och kompetenser att 

utföra service och löpande underhåll i 

vindkraftsanläggningar.

Elnätsspecialist inom 

vindkraftteknik

Trollhättan Distans 35 YrkesAkademin YH AB Vindkraftstekniker - 

Utbildning - YrkesAkademin 

(ya.se)

2023-05-15 2023-06-30 2023-05-01

Hydraulik och hållbart 

mekaniskt underhåll

Ge den studerande kunskaper om hydraulik, 

mekanik samt mekaniskt underhåll. Färdigheter att 

med hjälp av hydraulikschema, underhållsrutiner 

och driftsförhållande utföra service och löpande 

underhåll på mekaniska och hydrauliska 

komponenter i vindkraftsanläggningar.

Elnätsspecialist inom 

vindkraftteknik

Trollhättan Distans 20 YrkesAkademin YH AB Vindkraftstekniker - 

Utbildning - YrkesAkademin 

(ya.se)

2023-08-14 2023-09-08 2023-07-31

Elnätens kontrollsystem Lär dig mer om kontrollsystem och 

kontrollanläggningar samt signalhantering mellan 

skyddsobjekt och kontrollanläggningen. Kursen 

berör också hjälpsystem för avbrottsfri 

kraftförsörjning såsom batterianläggningar, likriktare 

och växelriktare som ska hålla igång elkraftnätens 

kontroll- och övervakningssystem

Elnätsspecialist inom 

Reläskydd

Sundsvall Distans 20 YrkesAkademin YH AB Elnätsspecialist inom 

reläskydd - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-02-13 2023-03-10 2023-01-30

https://ya.se/yrkeshogskola/vindkraftstekniker/?location=trollhattan
https://ya.se/yrkeshogskola/vindkraftstekniker/?location=trollhattan
https://ya.se/yrkeshogskola/vindkraftstekniker/?location=trollhattan
https://ya.se/yrkeshogskola/vindkraftstekniker/?location=trollhattan
https://ya.se/yrkeshogskola/vindkraftstekniker/?location=trollhattan
https://ya.se/yrkeshogskola/vindkraftstekniker/?location=trollhattan
https://ya.se/yrkeshogskola/vindkraftstekniker/?location=trollhattan
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https://ya.se/yrkeshogskola/vindkraftstekniker/?location=trollhattan
https://ya.se/yrkeshogskola/vindkraftstekniker/?location=trollhattan
https://ya.se/yrkeshogskola/vindkraftstekniker/?location=trollhattan
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https://ya.se/yrkeshogskola/elnatsspecialist-inom-relaskydd/?location=sundsvall


Provning, 

underhållsprovning och 

drifttagning

Lär dig att utföra provning och idrifttagning av 

system där reläskydd och IED:er ingår. Kursen berör 

också ämnen som anläggningskontroll, 

kontrollmetoder av värden, utlösningsvillkor samt 

funktion. Du lär dig också programmering och 

felsökning av olika typer av reläskydd och IED:er 

efter gällande säkerhet och standarder.

Elnätsspecialist inom 

Reläskydd

Sundsvall Distans 20 YrkesAkademin YH AB Elnätsspecialist inom 

reläskydd - Utbildning - 

YrkesAkademin (ya.se)

2023-03-13 2023-04-07 2023-02-27

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

https://ya.se/yrkeshogskola/elnatsspecialist-inom-relaskydd/?location=sundsvall
https://ya.se/yrkeshogskola/elnatsspecialist-inom-relaskydd/?location=sundsvall
https://ya.se/yrkeshogskola/elnatsspecialist-inom-relaskydd/?location=sundsvall

