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A tt tillgodose samhällets och arbetsgivarnas behov 
av arbetskraft och att höja människans värde 
på arbetsmarknaden är vad Yrkeshögskolans 
verksamhet går ut på. De vänder sig till per-
soner som kommer direkt från gymnasiet eller 
personer som helt vill byta spår i yrkeslivet. 

Samarbetet med näringslivet är fundamentalt. Från idéstadiet 
till färdig utbildning är de med och utvecklar innehållet och 
sedan fortsätter de att vara involverade för att säkerställa att 
yrkeshögskolan utbildar rätt kompetenser. 

Nina Andersson, ansvarig för affärsutvecklingsteamet på TUC 
Yrkeshögskola, som är en av Sveriges största yrkeshögskolor säger: 

    - Arbetslivet är uppdragsgivaren och de är väldigt involverade 
och engagerade. De ser sina framtida medarbetare ta form hos 
oss. Det handlar om att tillsammans med arbetslivet ta fram 
utbildningsidéer. Det kan vara att ta fram mer kompetens inom 
bristyrken eller utbilda till helt nya yrkesroller som kommer i 
och med den nya tekniken. Elfordonsteknikerutbildningen som 
börjar för första gången i höst är ett exempel på det senare.

En av de stora fördelarna med yrkeshögskolan är LIA (Lärande 
i arbete), en praktikperiod där de studerande tillbringar en lång 
period ute hos en arbetsgivare. De studerande får på så sätt pröva 
på sina blivande yrkesroller och omsätta teorin i praktiken, sam-
tidigt som det blir som en lång provanställning som är positiv 
för både praktikanten och arbetsgivaren. 

Yrkeshögskolan växer som utbildningsform och Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH) har en expansionsplan för att utöka plat-
serna. Tidigare har man endast kunnat bedriva hela utbildningar 
men nu har MYH beslutat att utbildningsanordnarna får ansöka 
om att få driva det MYH kallar för korta flexibla kurser. Dessa 
har skapats för att kompetenshöja personer som redan är i arbete. 

    - Vi kan skapa en utbildning som är en kurs eller flera kurser 
inom samma område och start för detta är redan i höst. Denna 
förändring är helt i linje med arbetsmarknadens behov av livs-
långt lärande på arbetsplatsen, menar Nina.

Hon berättar också att alltfler arbetsgivare inser värdet i att 
samarbeta med yrkeshögskolan, då man ser att det är där man 
kan hitta mycket av sin framtida kompetens. 

    - Arbetsgivare hör ofta av sig med förslag på nya utbildningar. 
Den starka kopplingen till yrkeslivet är YH-utbildningens absoluta 
styrka. Både utbildningsformen och TUC har vuxit jättemycket. 
Vi har gått från att vara en liten utbildningsanordnare till att 
vara en av Sveriges största, berättar hon.

TUC Yrkeshögskola finns nu på sju orter: Stockholm, Linköping, 
Jönköping, Tranås, Lidköping, Motala och Västervik. Det går 
att läsa på distans eller på plats i TUC:s lokaler och nytt för i år 
är att man har satellitorter, det vill säga att en utbildning utgår 
från en ort men man kan åka till en av satellitorterna och ha 
träffar med sin grupp. I höst har vi 55 utbildningar igång för-
delat på drygt 90 klasser på de sju orterna. De omfattar allt från 
medicinsk fotterapeut och tandsköterska till elfordonstekniker,  
fastighetsingenjör och behandlingspedagog, systemutvecklare, 
IT-projektledare, IT-säkerhetstekniker och mjukvarutestare. 

    - Särskilt populära utbildningar just nu är soleltekniker och 
energiingenjör. Vi jobbar mycket med hållbarhetsområdet då det 
finns stort behov av yrken som stödjer utvecklingen av förnybart, 

Yrkeshögskolans uppgift är att leverera kompetens inom framtida bristyrken. 
Vill du komma in på arbetsmarknaden eller byta karriär är detta den snabbaste vägen att gå.

säger Nina. 
Åldersspannet på studerande är 20-55 år och 
merparten av de som tar yrkeshögskoleexa-
men har jobb inom 6 månader - jobb inom 
det de studerat till. Det får man kalla en 
matchning som är en verklig framgångssaga. 

    - Vi förverkligar mångas dröm om nytt 
jobb och arbetsgivarens behov av kompetens.
Ambitiösa människor utrustas med aktuell 
kompetens och växer in i yrkesroller med 

 Den korta vägen 
till nytt jobb

Några av TUCs utbildningar 
med start HT20:

IT-projektledare, distans: 1 år
Soleltekniker, distans: 1,5 år 
Energiingenjör, distans: 2 år

IT-säkerhetstekniker, Jkpg: 2 år
VVS-ingenjör, Jkpg & Sthlm: 2 år

Logistiker, Lkpg & Sthlm: 2 år
Fastighetsingenjör, Lkpg: 2 år

Tandsköterska, Tranås & Sthlm: 1,5 år

För mer info och hela vårt utbud, besök: 
www.tucsweden.se

kortast möjliga startsträcka, säger Nina.
Ansökan har öppnat till höstens kurser och 4 
maj är sista datumet att ansöka till dessa. 

     

Nina Andersson, 
ansvarig för 

affärsutvecklingsteamet på TUC 



Malmö. Luleå. 
Och mittemellan.
Oavsett om du är på jakt efter ett trevligt studentboende i 
söder, i norr eller  någon annanstans i Sverige är chansen stor 
att du hittar rätt hos oss. Heimstaden har studentbostäder på 
nio orter – både lägenheter och rum i korridor. Välkommen heim!

Studentbostäder i Malmö, Växjö, Linköping, Norrköping, Stockholm, Uppsala, 
Umeå, Skellefteå och Luleå. Läs mer och sök boende på heimstaden.com/student 
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VAR MED OCH FÖRÄNDRA 
DEN GLOBALA HANDELN
I vår unika miljö inom digitalisering kan du utbilda 
dig med fokus på internationell handel och IT. Vi 
har utbildningar ända upp på masternivå.

hb.se/utbildning/ekonomi

Framtidens utmaning - 
nutidens utbildning

U ngas framtidsoro bidrar till 
en stark vilja att skapa sam-
hällsförändring. 60 % av Ge-
neration Z (födda 1995-2014) 

vill ägna sin tid åt att skapa förändring, 76 
% är oroliga för planetens välmående och 
26 % har redan engagerat sig som volon-
tärer. Viljan att vara en Changemaker är 
tydlig, men har unga de färdigheter som 
krävs för att skapa förändring?

Ashoka Nordic och Raoul Wallenberg 
Academy har tillsammans nästan 60 års 
erfarenhet av att stärka ungas Chang-
emaker-förmågor för att skapa positiv 
samhällsförändring. Dessa är empati, 
självledarskap, förmågan att samverka, 
att vara en god ledare, förmågan att kunna 
lösa problem samt ett kreativt tänkande 
och kunna gå från idé-till-handling. 

Vi menar att fokus bör ligga på att förbe-
reda unga för att anpassa sig till en förän-
derlig framtid och rörlig arbetsmarknad. 
Då krävs dessa förmågor som vi också 

ser är viktiga hos Changemakers världen 
över. Några exempel är Greta Thunberg, 
Malala Yousafzai och Boyan Slat. De är 
unga som agerar för ett mer hållbart, 
rättvist och jämlikt samhälle.

Raoul Wallenberg Academy och Ashoka 
Nordic har en gemensam vision: att se till 
att varje ungdom i Sverige har tillgång till 
att utveckla sitt samhällsengagemang och 
självledarskap. Tillsammans har vi där-
för utvecklat Changemakers Yard (www.

changemakersyard.com) — en digital 
verktygslåda utformad av och för ung-
domar som vill driva samhällsföränd-
ring. På plattformen kan de utforska sitt 
engagemang och med hjälp av övningar 
och inspiration från andra Changemakers 
göra skillnad.

Din uppgift som vuxen är att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt och 
stötta unga i att gå från idé till handling. 
Därför har vi även utvecklat en plattform 

för vuxna som vill engagera sig i ung-
as Changemaking-resa, Changemakers 
Backyard . Där får du som vuxen verktyg 
för att vägleda unga med ett samhällsen-
gagemang.

Vi vill skapa ett Sverige som präglas av 
positiv samhällsförändring. Där alla som 
har en idé om hur samhället kan bli bättre 
ska få det stöd som behövs. Besök oss 
idag!

 www.changemakersyard.com

WENDELIN MEDIA

VD Philip Wendelin
Försäljningschef Henriette Wendelin

Art Director Isabelle Ibérer
Produktion WENDELIN MEDIA

Tel 040-665 56 56 
Email info@wendelinmedia.com

www.wendelinmedia.com
Distribution Svenska Dagbladet

Tryck V-tab, 2019 Tidningen trycks på 
miljövänligt journalpapper.

Utgåva Februari:
Innovation Framtidens Utbildningar

Profil: Högskoleprovguiden 
Utvalda artiklar hittar ni även på

innovationsverige.com

https://changemakersyard.com/mer/backyard



Kan en glass verkligen vara bra för klimatet?
I reklamtävlingen Future Lions tävlade en grupp studenter med en kreativ lösning för glassmärket  
Ben & Jerry’s. Och vann. Idén handlade om att få godare glass och lägre elförbrukning genom att inte  
ha så förbaskat kallt i frysen. Det räcker gott och väl med -18°. För varje grad under den temperaturen  
stiger nämligen elförbrukningen med 5%. Så svaret är ja. En glass kan vara bra för klimatet.  
Om idén är den rätta.

En fråga till: Kan ditt intresse för kommunikation och kreativitet leda till en utbildning och sedan jobb? 
Svar: berghs.se/kompass

Future Lions School of the Year
Cannes Lions | International Festival of Creativity
2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 & 2018



D en anatomiska föränd-
ringen, nervskador samt 
trauma på bäckenbot-
tenvävnader som sker 
under en prostatacance-

roperation leder till att 50-85 procent av 
patienterna upplever en försämring av 
erektionsförmågan och 20 procent upp-
lever urinläckage. Besvären märks direkt 
efter operationen. Vid strålbehandling 
kan det dröja två till fem år innan man 
upplever en försämring av erektions-
förmågan, som kommer smygande i 
och med att penisvävnaden föråldras, 
penismusklerna förtvinas, elasticiteten 
minskar i bindvävnad, vilket gör att penis 
också krymper. Blodkärlen blir fibrotis-
ka med mindre elasticitet och trängre 
kanaler, vilket minskar penis blodflö-
de. Ifall testikeln skadats kan man få ett 
underskott på manliga hormoner, vilket 
minskar sexlusten. Urinläckage kan upp-
stå ifall slutmuskeln strålskadats.

Tekniken för att avhjälpa erektil dysfunk-
tion och urinläckage har funnits i 40 år, 
och använts till fragmentering av njur-
stenar samt för att efter en hjärtinfarkt 
förbättra återväxten av blodkärlen. 

    Erektion och inkontinensbesvär efter prostatacanceroperation och strålbehandling går att bota. De flesta 
av patienterna som opererats för prostatacancer upplever försämring av erektionsförmågan och urinläckage. 

Dock finns hjälp att få och i princip alla blir bättre efter behandlingen. 

    – Vi på Urologi och Inkontinens Kli-
niken har behandlat flera hundra im-
potensfall med den revolutionerande 
stötvågsbehandlingen under de senaste 
sex åren med gott resultat. 80 procent av 
patienterna blir nöjda med resultatet be-
handlingen för att vi selekterar patienter 
och tittar på helheten. Det gör att vi har 
det bästa resultatet på stötvågsbehand-
ling, säger Doktor Essam Mansour på 
Urologi och Inkontinens Kliniken.

Med specialutformade chockvågor som 
anpassats för penisvävnader, smälter 
mikroförkalkningar i blodkärlen och de 
föryngras. Genom att stimulera stam-
celler och tillväxtfaktorer i penisen och 
åstadkomma en re-modellering av bind-
vävnaden som förbättrar elasticiteten som 
i sin tur ökar penis blodinflöde och får 
man en stabil och hållbar erektion. Peni-
sen blir också rakare, tjockare och längre. 
Stötvågsbehandling förstärker bäckenbot-
tenmuskulaturen och förbättra elastici-
teten i slutmuskeln och urininkontinens 
minskar.

Behandlingen som görs på Urologi och 
Inkontinens Kliniken är icke-invasiv, 

Unik stötvågsbehandling hjälper 
mot erektionsproblem

smärtfri och tar 20-30 minuter. Mottag-
ningen är den första och enda kliniken i 
Sverige hittills som erbjuder tekniken och 
behandlingen är accepterad och godkänd 
globalt. Behandlingen är individuellt an-
passad och det finns inga åldersgränser 
för behandling så länge man är allmänt 
frisk. Alla patienter blir bättre, men vissa 
kräver fler behandlingstillfällen, beroen-
de på utgångsläget. De som annars an-
vänder erektionsläkemedel slipper ofta 
det efter behandlingen.

    - Den som hade erektionsbesvär inn-
an cancerbehandlingen och helt saknar 
erektion efteråt kräver många fler be-
handlingar. De som har bra erektion med 
hjälpmedel kräver mindre behandling för 
att kunna nå normal spontan erektion 
utan hjälpmedel, säger Dr. Mansour.

Behandlingen ska helst startas så tidigt 
som möjligt efter att det säkerställs att 
operationen utförts radikalt och strål-
behandlingen gett gott resultat med 
omätbart PSA. Då kan man nå de bästa 
resultaten. Även för dem som har normala 
sexuella aktivitet utan hjälpmedel kan 
förbättra sina erektionen med stötvågs-

behandling. 

Urologi och Inkontinens Kliniken är helt 
privat mottagning och har inga avtal med 
landstinget. Patienten betalar alla kost-
nader själv.

Drottninggatan 65  11136 Stockholm
                                                                                                

Tel: 08-611 82 50
                                                                                              
www.uik-stockholm.com 

Dr Essam Mansour
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Drottninggatan 65  11136 Stockholm
                                                                                                

Tel: 08-611 82 50
                                                                                              
www.uik-stockholm.com 

CHEFAKADEMIN 
–   DET SJÄLVKLARA VALET FÖR DIG SOM SÖKER

CHEFS- OCH LEDARSKAPSUTBILDNINGAR 

Välj din kurs

WEBBKURSER
➜ Flexibel kompetensutveckling genom digitala utbildningar du genomför i din egen takt.
 
HALV- ELLER HELDAGAR
➜ Framstående experter, inspirerande föreläsare och nätverkande med andra chefer.
 
PROGRAM
➜ Investera i en gedigen ledarskapsutbildning som sträcker sig över flera dagar. 
Från grundnivå till Executive MBA.

i Chefakademins utbud

BOKA
I DAG!

LÄR MER OCH BOKA PÅ:  
CHEFAKADEMIN.SE

ERFARNA
 KURSLEDARE

  DIPLOMERANDE 
KURSER

”CHEFAKADEMIN TÄCKER  
UPP FÖR ALLA CHEFERS 
BEHOV AV UPSKILLING.”

Cissi Elwin, vd på Chef

”Att få kombinera 
eget digitalt lärande 
med seminarier och 
nätverkande har gett 
mig en betydligt mer 
heltäckande kunskap.”
— EMMA HILDING LIWERGREN, 
 HR-CHEF, SNEAKERSNSTUFF

”Det är en bra  
mix mellan egen- 
reflektion, tips, 
verktyg och fakta.”
— ANNA WENNERSTRAND,  
PRESSCHEF, 
HYRESGÄSTFÖRENINGEN

8 av 10 svenska chefer vet att de måste lära nytt, men 
inte vad de behöver. Det vet vi. Chefakademin täcker upp 
chefers och ledares behov av upskilling. Det är enkelt att 

hitta rätt – oavsett om det gäller snabbt mikrolärande eller 
specialutformade MBA-program. Vad måste du upskilla?
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Breddutbilda för 
effektiva projekt – 

nytt koncept 
Projekt är idag en mycket vanlig arbetsform. Trots det så brottas många organisationer med ineffektiva projekt som ofta 

inte når uppsatta mål. ProjektStegen har ett koncept som möjliggör breddutbildning i projekt av hela organisationer

P rojektStegen har noterat 
att förmågan att genomfö-
ra och organisera projekt 
har blivit en allt viktigare 
strategisk fråga för led-
ningsgrupper. ProjektSte-

gen startade 1998 och fokuserar enbart 
på projektarbetsformen genom stöd och 
kompetensutveckling till chefer/bestäl-
lare, projektledare och projektdeltagare. 
ProjektStegens koncept med att variera 
digitala komponenter för utbildning till-
sammans med traditionell utbildnings-
pedagogik, ger en helt ny möjlighet att 
breddautbilda i projekt på ett flexibelt 
och inspirerande sätt. 

ProjektStegen är därigenom i framkant för 
den här utbildningsformen när det gäller 
projektutbildningar. Kombinationen av 
lärarledd och digital utbildning gör att 
man kan adressera de olika rollerna i ett 
projekt mycket tydligare. Utgångspunkten 
är att projekt består av människor som 
tillsammans skapar lyckade projekt. Att 
då välja att enbart utbilda mindre grup-
per av projektledare skapar oftast inte 
den förändring av projektverksamheten 
som krävs.

Redan idag läggs det mycket pengar och 
tid på att förbättra projekt, man investerar 
i kurser, projektmodeller och systemstöd, 
men ändå visar siffrorna för projekt ofta 
dystra resultat. Detta anser ProjektStegen 
till stor del beror på att utbildningsinsats-
er inte kommer hela organisationer till 
del. För att komma till rätta med detta rik-
tar sig ProjektStegens utbildningskoncept 
till de tre målgrupperna chefer/beställare, 

projektledare och projektdeltagare. Lös-
ningen är enormt tids- och kostnadsef-
fektiv, med en modern kursportal som 
kan hantera flera tusen samtidiga kurs-
deltagare, där innehåll och omfattning för 
varje kursstart är anpassad till de olika 
rollernas behov.

Ett gemensamt webbmöte inleder Pro-
jektStegens utbildningar. Där skapas en 
gemensam bild av projekt och vilka utma-
ningar som finns inom olika områden. På 
mötet får deltagarna också tips på hur de 
kan maximera sin inlärningsupplevelse. 
Därefter utför var och en e-learning på 
egen hand. ProjektStegen rekommende-
rar deltagarna att själva organisera sig i 
lärgrupper om 3-4 personer som träffas 
och bokar interna möten. Som stöd för 
gruppernas möten finns förslag på reflek-
tions- och diskussionsfrågor. Deltagarna 
får alltså först teori och best practice, 
sedan möjlighet att diskutera hur teorin 

fungerar i praktiken tillsammans med 
kollegor.

”Feedbacken på vårt utbildningsupplägg 
har varit fantastisk. Utvärderingar visar 
att vi verkligen har hittat ett koncept som 
passar de allra flesta typer av organisa-
tioner”. 

Både erfarna och mindre erfarna gillar 
upplägget. Den erfarne behöver inte läg-
ga så mycket tid på teori utan fokuserar 
på det som är nytt och intressant, den 
mindre erfarne lär sig mer om projekt 
i sin egen takt. På så vis jämnas också 
kunskapsnivån mellan kursdeltagare ut, 
vilket sedan främjar diskussioner och 
erfarenhetsutbyte.

”Erfarenhet visar att det är små nyanser 
som avgör om en digital modul kommer 
att gillas eller inte. Användargränssnitt 
och teknik måste vara självförklarande 

och superpedagogiskt upplagt för att hål-
la uppe intresset och engagemanget hos 
kursdeltagaren.”

En uppskattad del är att avsluta utbild-
ningen i en kurslokal, där gruppen till-
sammans med kursledare diskuterar och 
dokumenterar olika utmaningar som 
finns inom de områden som utbildningen 
har berört. ProjektStegen har verkligen 
lyckats med att ta fram ett inspirerande 
och flexibelt koncept för att få hela or-
ganisationer att öka sin projektmognad.

PROJEKTSTEGEN®

  
info@projektstegen.se      08-555 363 30

   www.projektledarutbildning.se

Sedan 2012 avsätter vi varje år 
stora resurser till att utveckla och 
förbättra vårt digitala erbjudande. 
Vårt koncept innehåller olika delar 
som teori, filmklipp, reflektion, öv-
ningar, kunskapstest och situations-
anpassade interaktiva moment som 
genomförs enskilt eller i grupp. Som 
bas används våra erfarenheter från 
över 20 års utbildning i projekt

”

https://projektledarutbildning.se
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Premium ger dig obegränsad tillgång i ett helt år

Boosta din karriär med våra
300 utbildningar online
Endast 4 295 kr exkl. moms

Med våra utbildningar i ett flertal
olika kategorier kan du enkelt utbilda
dig när, var och hur du vill - du behöver
bara en dator, mobil eller surfplatta.

Kom igång snabbt och erhåll attraktiva
kunskaper inom exempelvis ledarskap,
projektledning, försäljning eller Excel.

www.diplomautbildning.se/utbildning/

Diploma Utbildning erbjuder samma utbildningar med samma lärare och samma attraktiva diplom - Online

Titta, lyssna, öva och lär
helt i din egen takt.

I DIN EGEN TAKT
Utbildas via din dator, mobil

eller surfplatta.

NÄR, VAR OCH HUR DU VILL
Fler än 300 diplomerande

utbildningar.

UTBILDAS ONLINE

KONTAKTA DIPLOMA 08-519 42 800 E-post: info@diplomautbildning.se
Hantverkargatan 52, 112 31 STOCKHOLM
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Framtidens textila 
mästare och kreatörer
Sök till våra läsårsutbildningar 
i textilt hantverk.

Open Studios 13 mars 2020
Djurgårdsslätten 82-84, kl. 12-19.

@hv_textil
www.hv-textil.se Stockholm

Sista ansökningsdag 
15 april 2020

Dags att 
ta steget?

Ansökan för höstens 
YH-utbildningar är öppen 

kunskapsforbundet.se/yh

• El- och energiprogrammet
• Industritekniska programmet

www.t s gymnasiet.se

Exklusiv och liten skola,  
med små klasser, som ger  
jobb och grundläggande 

högskolebehörighet.

Öppet Hus 2019 - 2020
Måndag 2 december 2019, kl 16.00 - 19.00
Måndag 3 februari 2020, kl 16.00 - 19.00

Måndag 11 maj 2020, kl 16.00 - 19.00

Monter

C16:13

         Öppet Hus 2020
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Boka din  
plats idag!

Driver du digitalisering  
inom fastighetsbranschen? 

Då kan Sveriges Allmännyttas utbildning  
Digital transformation i bostadsföretag ge dig 
konkreta metoder och verktyg för att lyckas i 
din roll. Utbildningen genomförs i tre moduler 
med utbildningsstart 1 april.

Vill du veta mer? 
Besök sverigesallmannytta.se/utbildning

måste 
ingen-

ting
så utforska ditt konstnärskap

formge framtid
ansök senast 25 april

Österlenskolan för 
Konst & Design

osterlenskolan.se
instagram osterlenskolan

Vill du ha världens 
roligaste jobb?

Vill du ha världens 
roligaste jobb?

läs mer på > www.falkenbergskonstskola.se

Falkenbergs konstskola
distansutbildning

Ta första steget! Plugga konst på distans.
Våra ettåriga eftergymnasiala distansutbildningar på heltid

ger en bra grund att stå på inför vidare studier på konst- och
designhögskola eller eget konstnärligt arbete.

Ansök 

NU!



Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskaps- 
centrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver verksamhet 
inom bland annat utbildning, förlag, besiktning, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning.

HUR BRANDSÄKER ÄR
DIN ARBETSPLATS?
Vilken kunskap som behövs och på vilken nivå brandskyddet ska vara beror på verksamheten 
och hur stor den är. På Brandskyddsföreningen har vi utbildningar som passar allt från det lilla 
kontoret till den stora industrin. Från kortare webbutbildningar till vår mest omfattande utbild-
ning som Brandskyddsledare. 

Boka på www.brandskyddsforeningen.se

Utbildningar, konferenser och seminarier 2020. Anläggningsskötare Sprinkler. Arbete i explosionsfarlig 
miljö/ATEX. Arbetsjordning och arbete på spårområde. Auktoriserad besiktningsingenjör el. Brandfarliga varor -  
föreståndare. Brandfarliga varor – grund. Brandkonferensen. Riskhantering brand. Brandskydd i Boverkets bygg-
regler. Gasmätning. Brandskydd på byggarbetsplatser. Brandskyddsansvarig Hotell. Brandskyddsansvarig Vårdboende. 
Brandskyddskoordinator. Brandskyddsledardagarna. Brandskyddsledare. Klassning av explosionsfarliga miljöer –  
repetition. Brandskyddsprojektering - brandskyddsdokumentation enligt BBR. Dammexplosioner. Explosionsskydd. 
Fördjupning i BBR för räddningstjänsten. Anläggningsskötare Brandlarm. Grundutbildning i restvärderäddning.  
Instruktörsutbildning Heta Arbeten®. Klassning av explosionsfarliga miljöer. Krisledning. Lås och utrymningsvägar. 
MTO-analys. Tematräff – brandskydd inom vård och omsorg. Praktisk restvärderäddning för museer. Seminarium 
Brandlarm och Sprinkler. Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering. Systematiskt brandskydds-
arbete. Tematräff – brandskydd inom industri. Utrymningslarm med talat meddelande. Brandskydd i laboratorier. 
Skadeplats. Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®. Webbutbildning Brandsäkert Hotell. Webbutbildning 
Egenkontroll. Webbutbildning Systematiskt  brandskyddsarbete. Webbutbildning Brandsäkerhet för bostadsrättsför-
eningar. Webbutbildning Grundläggande brandsäkerhet. Webbutbildning för kommuner. Webbutbildning Säkerhet i 
vägtrafikmiljö. Webbutbildning Brandsäkerhet i hemmet. Webbutbildning i restvärderäddning.
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FÖR MER INFO: lifevision.se  /  karin@lifevision.se

ANDERS HAGLUND

TORS 19 MARS
17.30 – 21.00

FINLANDSHUSET KONFERENS, STOCKHOLM

Nytänkande för
genuin framgång

och livsglädje

Pris 995 kr/pers. Gå 5 betala för 4! Anmälan: karin@lifevision.se

Vill du locka fram mer av din fulla potential? 

Vara gladare och mer tillfreds med livet oavsett omständigheter? 

Helt enkelt vara ditt bästa jag inifrån och ut.

SVERIGEFINSKA FOLKHÖGSKOLAN I HAPARANDA
— VÄLKOMMEN TILL SVEFI, EN MÅNGSIDIG SKOLA MED GEDIGNA UTBILDNINGAR SOM GER GODA GRUNDER
FÖR VIDARE STUDIER. UTBILDNINGARNA ÄR CSN-BEHÖRIGA OCH STUDERAS PÅ HELTID I UPP TILL TRE ÅR.
BOENDE OCH RESTAURANG PÅ OMRÅDET.    

* FINNS SOM EFTERGYMNASIAL YRKESUTBILDNING (EGY)!

LJUDTEKNIK: FILMLJUD (NY!)

ALLMÄN KURS: VÅRDBITRÄDE (NY!)

MUSIKPRODUKTION

LIVE: LJUDTEKNIK OCH SCENLJUS

MUSIKER *
STUDIOMUSIK

LJUDTEKNIK *
ALLMÄN KURS

SCENLJUS

SINGER/SONGWRITER *
KONST

BILDKONSTNÄR *
SÅNG

PERFORMANCEKONST

PERFORMANCEKONSTNÄR *

Sverigefinska folkhögskolan 
Torget 3, Haparanda 
0922 — 688 00  |  info@svefi.net

www.svefi.net
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P lan är en ideell nätverksför-
ening för yrkesverksamma 
inom logistik, planering 
och produktionsstyrning. 
Namnet kommer från pla-
nering och produktions-

styrning som när föreningen bildades i 
mitten på 60-talet var högt prioriterat av 
medlemsbolagen, som effektiviserade sin 
produktion med hjälp av stordatorer med 
magnetband och kodkort. 

Idag har världen gått vidare från produk-
tionsplanering och många stora fabriker 
har flyttat från västvärlden. Nu är det 
supply chain man planerar istället, det 
är inte längre så stort fokus på produk-
tion, utan på sourcing, transporter och 
distribution. 

Sverige har gått från att vara en stor till-
verkningsnation till att bli en konsum-
tionsnation. Distributionslogistiken är 
till följd av detta väldigt viktig och som 
förening företräder Plan också samtliga 
av de områden som är förknippade med 
distributionslogistik: lager, transporter 
och distribution. 

    - Vi har knappt 2000 medlemmar som 
är indelade i fem regioner där vi håller 
regionala nätverksträffar ute hos de olika 
medlemsföretagen för att de ska kunna 
benchmarka och få tips och idéer. Vi har 
bra förankring i de olika regionerna där 
medlemmarna, produktionen och verk-
samheten finns, säger Pär Bergstedt, 
ansvarig för kursverksamheten på Plan.

En av Plans viktigaste funktioner är den 
som utbildningsanordnare. Utbildningar 
i logistik och supplychain finns även på 

   Företag spenderar idag enorma summor på IT-system och managementkonsulter i hopp om att öka effektivitet och vinst. 
Genom att samtidigt ge medarbetarna rätt kompetens kan man nå ännu bättre resultat.

Ge medarbetarna rätt kompetens 
så kan de lyfta företaget

universiteten, men många som sitter och 
jobbar med detta i organisationerna är 
ofta självlärda. 

    - De som ansvarar för de här områdena 
kommer ibland underifrån i organisatio-
nen och kan företaget väl, men saknar 
formell kunskap och utbildning för det 
de arbetar med, exempelvis relevant ma-
tematik, logistik och supply chain. Detta 
leder i värsta fall till att mycket pengar 
försvinner i hanteringen, säger Pär.

Ofta investerar företag enorma summor 
i IT-system för att effektivisera, men det 
gör inte alltid att verksamheten fungerar 
bättre ifall personalen inte besitter rätt 
kunskaper för att kunna utföra sina ar-
betsuppgifter. 

    - När företagen inser att de måste utbil-
da personalen finns vi där och erbjuder 
utbildning som är lite som Komvux eller 
en mini-MBA. Våra studenter kan inte gå 
tillbaka till universitetet, utan behöver ut-
bildas parallellt med yrkeslivet, säger Pär.

Plans utbildningar omfattar några dagar 
på plats vid ett par tillfällen. Kursen i 
supply Chain management gör att man 
blir certifierad supply chain professional. 
Den avslutas med ett test och man får ett 
internationellt certifikat som är välkänt 
runtom i världen. Produktionsstyrning, 
är en annan kurs, också den på engelska, 
för internationella deltagare. 

    - Vi utökar även dessa kurser med egna 
varianter på svenska. Då får man inget 
certifikat på engelska men många har 
inte det behovet, utan föredrar kurser 
på svenska i lagerstyrning, produktions-

styrning och supply chain management.

På senare år har man märkt en nedgång i 
antalet studenter. Många företag satsar på 
e-utbildning och medarbetarna förväntas 
lära sig själva utan handledning. På Plan 
är man skeptisk till detta.

    - Vi tror på e-learning som ett komple-
ment, men inte som en helhetslösning. 
Våra mer omfattande utbildningar har ut-
bildningsplattformar. Många som går våra 
kurser är dock praktiker och det har visat 
sig att många av dessa medarbetare lär sig 
bättre på traditionellt vis. Resonemang 
och komplexa samband kan inte förklaras 
i en femminutersvideo. De matematiska 
delarna behöver handledas, då gruppen 
man ska utbilda inte har grunden i det 
och vi behöver också resonera i grupp, 
bland annat om de strategiska värdena. 
Däremot tror vi mycket på gamification. 
Det är pedagogiskt och gör att man kan 
omsätta teorin i praktik som ett test på 
ifall deltagarna har tillgodogjort sig ut-
bildningen, säger Pär.

Han avslutar med att säga att ifall med-
arbetarna har rätt kompetens kan de själ-
va delta i förbättringsprojekt och lyfta 
företaget. 

    - Det borde ligga i företagens intresse 
att löpande satsa på vidareutbildning, 
påpekar han.

Pär Bergstedt, ansvarig för 
kursverksamheten på Plan.



Studera till Hälsopedagog (3 år) på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm
Vad innebär det att vara hälsopedagog? En hälsopedagogs uppgift är att öka hälsa och förebygga ohälsa.  

Hälsopedagoger kan ha olika yrkesverksamheter allt ifrån att hålla motiverande samtal, vara personlig 

tränare, leda fysisk aktivitet till annat hälsoarbete. Hälsopedagoger kan få jobb inom träningscenter, företag, 

kommuner, landsting och staten. De kan t.ex. arbeta med insatser för helt skilda målgrupper, både för friska, 

äldre, de med missbruksproblematik eller psykisk sjukdom. 
   
Hälsopedagogkonferens – GIH:s initiativ för en hälsosam och hållbar framtid
Den 22 mars hölls en Hälsopedagogkonferens på GIH, öppen för alla. 18 olika korta presentationer gavs, 

varvat av lärare/forskare vid GIH och yrkesverksamma hälsopedagoger. Här presenterades en mängd exempel 

på innehåll i GIH-utbildningen till hälsopedagog med relevans för kommande arbetsliv, samt en mångfald 

exempel av hälsopedagoger hur de idag arbetar med varierande hälsofrämjande arbetsinsatser för personer i 

alla åldrar (barn, vuxna, seniorer) på individ-, grupp- och organisationsnivå inom kommun, landsting, statlig 

nivå, företag och frivilliga organisationer. I presentationerna lyftes bland annat fram olika framgångsfaktorer.  

Alla programpunkter filmades och du kan se dom här:
gih.se/halsopedagogkonferens2019

Vad innebär det att vara hälsopedagog?

gih.se

Program från hälsopedagogkonferensen, se programpunkterna i sin helhet på gih.se/halsopedagogkonferens2019

13.00-13.05  Introduktion till konferensdagen, Per Nilsson, rektor GIH, och Suzanne Lundvall, prefekt GIH

13.05-13.20  Hälsopedagogernas yrkesutveckling, Staffan Hultgren, grundare till GIH:s hälsopedagogprogram på 90-talet

13.20-13.30  Friskare och gladare seniorer – förebyggande och hälsofrämjande arbete i Solna, Evelina Danielsson,  
hälsopedagog, projektledare Solna stad

13.30-13.40  Det strategiska värdet att arbeta förebyggande, inklusive för dig som hälsopedagog, Erik Hemmingsson, hälsopedagog, docent, författare, 
lektor GIH

13.40-13.50  Träning och stödverksamhet för patienter med psykisk ohälsa + organisation av hälsoarbete på en psykiatrisk mottagning, Vladimir 
Savecs & Cecilia Brolund, hälsopedagoger, Upplands Väsbys psykiatriska mottagn.

13.50-14.00  Undervisning i hälsoarbete på företag & verktyg för beteendeförändring inom GIH:s hälsopedagogprogram,  
Victoria Blom, leg psykolog, med dr, lektor GIH

14.00-14.10  Erfarenhet som folkhälsoplanerare inom kommun, landsting och statlig nivå, Karin Hägglund, hälsopedagog, magisterexamen i  
hälsofrämjande arbete, folkhälsoplanerare  

14.10-14.20  Hälsopedagogen som personlig tränare, Kristjan Oddsson, leg naprapat, idr lär, högskoleadjunkt i träningslära & humanbiologi GIH

14.20-14.30  En hälsopedagogs erfarenheter av arbete som personlig tränare, Benjamin Langels tränare, Friskis & Svettis Sickla & Kristina Larsson, 
hälsopedagog, projektassistent GIH

14.30-14.40  Hälsofrämjande insatser inom psykiatrin, inklusive mångkulturella aspekter, Karin Sundin, hälsopedagog, Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby

14.40-14.50  Prevention NU för en hälsosam och hållbar framtid – hälsopedagogernas roll i detta, Elin Ekblom Bak, hälsopedagog, med dr, lektor GIH 

14.50-15.00  Fri träning för seniorer, GIH:s Lotsmottagning samt Fysisk aktivitet på recept – FaR – för psykisk ohälsa inom landstinget,  
Sara Peterson & Cassandra Spoonberg, hälsopedagoger, Uppladdningen

15.00-15.10  Hälsopedagogernas roll för fysisk aktivitet i samband med hjärtkärlsjukdom, Örjan Ekblom, fysiolog, lektor, docent GIH

15.10-15.20  Undervisning i fysiologi och projekt med folkhälsoperspektiv vid GIH:s hälsopedagogprogram,  
Maria Fernström, biomedicinsk analytiker, med dr, lektor GIH

15.20-15.30  Hälsofrämjande insatser för seniorer, Cecilia From, projektledare, civilekonom, folkhälsovetare, Lidingö 

15.30-15.40  Hälsopedagogutbildning på GIH, inkl. undervisning om folksjukdomar & projekt med fysisk aktivitet  
Eva Andersson, leg läk, idr lär, docent, lektor GIH

15.40-15.50  Hälsomottagningsarbete inom landstinget och företagshälsovård samt verksamhetsutveckling för att minska sjukfrånvaro i offentlig 
sektor, Malin Berggren, hälsopedagog, folkhälsovetare, Suntarbetsliv

15.50-16.00  Hälsopedagogarbete inom privat företag, Jenny Nystedt, hälsopedagog, projektledare Twitch Health Capital 



ELEKTRO
ingenjör
Lysande 
framtidsbranch
med stort behov 
av tjejer.
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Bli ELEKTROingenjör i Uppsala!

För att kunna möta stora samhällsutmaningar när vi ska ställa om 
till helt förnybart behövs du som elektroingenjör för att utveckla 

nya smarta lösningar. Du kan göra skillnad!

UTVECKLA NYA 
VINDKRAFTVERK

KREATIVA  
LÖSNINGAR
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Bli ELEKTROingenjör i Uppsala!

J örgen Svensson tillträde nyligen som prefekt för insti-
tutionen Elektroteknik och kommer närmast från Lunds 
universitet där han som universitetslektor forskat och utbil-
dat inom förnybar elenergi och smarta elnät de senaste tio 
åren. Han har sedan tidigare 20 års industriell erfarenhet 
med flera ledande roller från bland annat byggnation av 

två stora havsbaserade danska vindkraftsanläggningar.

    - Personligen drivs jag av energiomställning bort från fossilan-
vändning och min bakgrund passar väl med institutionens verk-
samhet säger Jörgen.

Den nya institutionen har en bred kompetens med bra dynamik 
vad gäller nationalitet, genus och ålder där forskningen täcker flera 
viktiga samhällsutmaningar.

    - Min ambitionen är att vara en del av och leda institutionens 
gemensamma arbete för att fortsatt utveckla en kreativ och jämställd 
atmosfär med goda förutsättningar för nytänkade och samarbeten.

Huvudområde 1: Energiförsörjning & Elektrifiering
 
Inom detta området studerar vi bland annat olika aspekter av elek-
tricitet för hur man kan omvandla förnybara energikällor som vind, 
vågor och strömmande vatten till användbar elektricitet, eldistri-
bution och system för energilagring. Andra områden är även  dia-
mantelektronik och plasmateknologi och blixturladdningar.

Prof. Mats Leijon är här forskningsledare för avdelningen Elektri-
citetslära.          
          www.teknik.uu.se/elektricitetslara

Huvudområde 2: Elektronik & Energianvändning

Här strävar vi efter innovationer relaterade till elektroniska sen-
sorer, biomekatronik, neuroprostetik och medicinska system för 
realtidsövervakning av hälsa. Vi satsar även på nästa generations 
datorteknik, samt energiomvandling och elgenerering för att driva 
små självförsörjande sensorsystem.

Prof. Shi-Li Zhang är här forskningsledare för avdelningen Fasta 
Tillståndets Elektronik.
 
       www.teknik.uu.se/fasta-tillstandets-elektronik

Huvudområde 3: Industrins digitalisering

Industrial Internet-of-Things spelar här en nyckelroll. Allt fler 
industriella processer kommer att övervakas och styras av trådlösa 
sensor- och reglersystem kompletterade med machine learning och 
AI. Här studerar vi även områden såsom sensorfusion, smarta elnät 
och teknik- och infrastruktur för autonoma fordon och 5G.

Prof. Anders Ahlén är här forskningsledare för avdelningen Signaler 
och system.
  www.signal.uu.se/overview/saspresentnew.html

ELEKTROTEKNIK

www.teknik.uu.se

Vid årsskiftet bildades den nya Institutionen Elektroteknik vid Uppsala universitet för att kraftsamla och utöka den vetenskapliga 
forskningen kring elektifiering och digitalisering av samhället. Ambitionen är initialt att stärka profilen och fokusera  

spetskompetensen inom tre strategiskt viktiga huvudområden, säger Jörgen Svensson som ny prefekt vid institutionen.

 Jörgen Svensson, ny prefekt 
vid institutionen Elektroteknik

 Ny institution stärker 
fokus på elektrifiering och 

digitalisering
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Vill du vara med och ta fram en plan för hållbar livsmedelsproduktion och se till så att djurens välmående prioriteras? 
Då ska du titta närmare på husdjursagronomutbildningen.

U tbildningen till husdjur-
sagronom ligger mitt i 
prick i livsmedelsstrate-
gin, det vill säga hur vi 
i framtiden ska kunna 
försörja befolkningen 

med mat på ett hållbart sätt. Agronomut-
bildningen ger dig redskap för att kunna 
göra nytta i samhället och som yrkesgrupp 
arbetar agronomerna för friska, välmående 
djur i en uthållig livsmedelsproduktion 
med låg antibiotikaanvändning och ett 
djurskydd i världsklass. Branschnära ut-
bildningar är mest eftertraktade på ar-
betsmarknaden och agronomprogrammets 
innehåll påverkas av behov hos och i sam-
råd med branschen. Företag anställer där-
för gärna en agronom eftersom de vet att 
dessa studenter vet hur branschen fungerar 
och kan omsätta sin kunskap i praktiken. 

Under den fem år långa utbildningen får de 
studerande en helhetssyn på djurhållning 
inom lantbruks- och livsmedelsnäringen 
och en fördjupad kunskap inom djurens 
biologi. Utbildningen börjar med att ge en 
naturvetenskaplig kunskapsgrund i bland 
annat biokemi och cellbiologi, som ligger 
till grund för ämnen som djurens fysiologi, 
utfodring, genetik och avel. Under fjärde 
och halva femte året ges en fördjupning 

 Bidra till en bättre värld 
- som agronom

inom huvudområdet husdjursvetenskap 
och utbildningen avslutas med ett exa-
mensarbete.

Matilda Larsson pluggar fjärde året på hus-
djursagronomutbildningen på SLU (Sveri-
ges Lantbruksuniversitet). Hon inspirera-
des att söka utbildningen genom en lärare 
hon träffade på naturbruksgymnasiet. Hon 
kommer själv från en lantbruksbakgrund, 
men menar att det viktigaste för att trivas 
och lyckas med studierna inte är tidigare 
erfarenhet, utan intresset för djurhållning 
och livsmedelsproduktion. 

    - För mig var målet med utbildningen att 
bli expert på lantbruksdjur, foder, avel och 
uppfödning. Det är de delarna jag tycker 
om. Utbildningen har gett mig kemi och 
statistik och nu kurser där vi fokuserar på 
olika typer av djur. Då har man en stabil 
grund att stå på, där man förstår meka-
nismerna i kroppen hos djuren och hur 
djurens ska tas om hand för att må så bra 
som möjligt. Nu börjar jag känna att jag 
är duktig på just detta, jag känner att jag 
har en trygghet att falla tillbaka på, säger 
Matilda.

Just nu talas det mycket om livsmedelsstra-
tegin och hur man ska klara befolkningens 

försörjning i en krissituation. Detta är ett 
hett ämne på grund av att Sverige har låg 
självförsörjandegrad inom livsmedel och 
samtidigt måste klara hållbarhetsmålen 
framåt. Dessutom finns andra viktiga sam-
hällsaspekter som jobbtillfällen i Sverige, 
öppna landskap och biologisk mångfald 
som talar för att vi bör producera mycket 
av våra livsmedel nationellt.

    - Som agronom står man mitt emellan 
konsumenterna och lantbrukarna som 
producerar. Vi har givande diskussioner 
kring detta i klassen och med föreläsarna. 
Vi är små klasser på 10-30 personer så 
vi har väldigt bra sammanhållning och 
även föreläsarna känner igen studenterna 
i korridorerna. Jag är väldigt nöjd med 
våra engagerade föreläsare och i många 
kurser kommer föreläsare från branschen, 
vilket gör att vi studenter får inblick i hur 
de jobbar. Det gör att man blir taggad på 
att komma ut och jobba, säger Matilda.

Det finns ett konstant behov av husdjur-
sagronomer på arbetsmarknaden och ut-
bildningen öppnar en mängd olika karri-
ärmöjligheter, såsom rådgivare för privata 
lantbruksföretag eller statlig verksamhet. 
Man kan till exempel jobba med att för-
bättra djurvälfärden och för en ökad håll-

barhet på samhällsnivå, ekonomisk nivå 
och djurnivå, samtidigt som man arbetar 
med att bibehålla eller öka lönsamheten för 
producenterna så de kan fortsätta produ-
cera livsmedel. Man kan även jobba med 
att utveckla djurskyddslagstiftningen och 
livsmedelslagstiftningen och hur man han-
terar livsmedelsförsörjning i kris. Ett annat 
alternativ är att forska om lantbruksdjur 
på SLU, eller bli lärare på naturbruksgym-
nasium, något som Matilda tycker verkar 
spännande. 

    - Det är lätt att få jobb, marknaden är 
stabil. De som jag känner som är nyutex-
aminerade har alla fått jobb som husdjur-
sagronomer ett par månader efter examen 
och det är viktiga jobb där man kan vara 
med och påverka och rädda världen, av-
slutar Matilda.

Läs mer om utbildningen på 
#pluggadjur (https://www.slu.se/plug-

gadjur) och mer om SLU på www.slu.se



Vårens aktiviteter
CPIM part 2 
Stockholm 3-4/3 + 31/3-1/4 + 5-6/5

Certified Supply Chain Professional - CSCP 
Göteborg 17-19/3 + 5-7/5

Nätverksträff Sälj- & verksamhetsplanering
Malmö 26/3

CPIM part 1
Göteborg 14-15/4 + 12-13/5

Plan-konferensen 2020 
Västerås 20-21/4

Gamification av Supply & Operations Management
Stockholm 7/5

Lagerstyrning
Stockholm 19-20/5

Demand Driven Planner
Stockholm 26-27/5

Forecasting & Demand Planning
Stockholm 2-4/6

Utveckla din kompetens!
Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med  
logistik, supply chain, lean och flödesinriktat för- 
bättringsarbete. Vi erbjuder ett flertal utbildningar på 
olika nivåer. Missa inte heller vår konferens 20-21 april i 
Västerås!

Läs mer på www.plan.se

JAG      LOGISTIK
PLAN-KONFERENSEN 2020
20-21 APRIL  
VÄSTERÅS

KOMPETENSNÄTVERKET FÖR LOGISTIK, SUPPLY CHAIN OCH LEAN

SE HELA 
PROGRAMMET  

PÅ PLAN.SE

VÄLKOMMEN TILL  
STEAM HOTEL

LÄR AV IKEA, ABB,  
TOYOTA, EINRIDE  
OCH MÅNGA FLER

VÄLJ ROBOTDALEN  
ELLER NÅGOT AV VÅRA 
ANDRA STUDIEBESÖK
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VILL DU UTVECKLA ETT 
KONSTNÄRLIGT PROJEKT UNDER 
ETT HELT LÄSÅR? 

Förbered dig inför högskolestudier inom 
fri konst, film, foto, design eller arkitektur 
på vår ettåriga utbildning 
KONSTNÄRLIG IDEGESTALTNING. 
Ansök senast 22 Maj.

GÖTEBORGS KONSTSKOLA är en av 
Sveriges ledande konstskolor med rötter 
från 1945. Våra tvååriga konstnärliga 
utbildningar har inriktning MÅLERI, 
SKULPTUR och GRAFIK.
Ansök senast 22 April. 

w w w . g b g k o n s t s k o l a . s e

Nu kan din arbetsplats 
bli Stjärnmärkt

Utbildningsmodellen Stjärnmärkt vänder sig till hemtjänst, 
särskilt boende, biståndshandläggarenheter och dag- 
verksamheter. På webben kan du läsa mer om hur din 
arbetsplats kan bli Stjärnmärkt:

www.stjärnmärkt.se
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E n dag stod ett gigantiskt 
isblock placerat på en cen-
tral plats i Stockholm. Inu-
ti fanns en guldbiljett. Det 
tog bara några timmar inn-
an ett par handlingskrafti-

ga personer hade borrat ut biljetten ur 
isblocket från Torne Älv. Skadegörelse, 
kanske du tänker. Nejdå, inte alls. Bakom 
utplaceringen av isblocket med nämnda 
innehåll stod nämligen Högskoleprovgui-
den och syftet var just att vem som helst 
som var uppfinningsrik och ansträngde 
sig lite skulle kunna lägga vantarna på 
en gyllene väg mot framtiden. 

   - Vi vet att vem som helst kan lära sig 
och har en chans att påverka sin fram-
tid och det ville vi visa med isblocket. 
Guldbiljetten berättigade de två perso-
ner som lyckats få ut den ur isblocket all 
utbildning och förberedelse de behöver 
för att topprestera på högskoleprovet. Vi 
skapar individuella studieplaner för dem 
utefter deras behov och de får hela vårt 
utbildningsutbud gratis, berättar Högsko-
leprovguidens grundare David Sinkvist. 

David startade Högskoleprovguiden för 
15 år sedan, när han, trots väldigt bra 
betyg på gymnasiet, ”bara” skrev 1,3 på 
högskoleprovet. Nu är man störst i Sveri-
ge med utbildning inför högskoleprovet. 

   - Våra studenter får handledning on-
line och all hjälp de kan tänkas behöva. 
Oavsett inom vilka områden som man 
behöver förbättra sig har vi ett komplett 
material som på ett tidseffektivt sätt lär 
ut de färdigheter som ger resultat. Många 
tror felaktigt att det inte går att förbere-

da sig inför provet, men våra studenters 
resultat visar att det går alldeles utmärkt, 
säger David.

Han menar att precis som inför vilket 
annat ämnesprov eller test som helst, 
exempelvis ett körkortsprov, är det en 
förutsättning att förbereda sig ordentligt 
innan man skriver provet för att lyckas. 
Att högskoleprovet är något som inte går 
att plugga till är inget annat än en myt. 
Förutom övningsuppgifter med utförli-
ga förklaringar, en komplett matematisk 
repetitionskurs, videogenomgångar och 
konkreta metoder att tackla de problem 
man ställs inför på högskoleprovet om-
fattar utbildningsmaterialet även en 
snabbläsningskurs, beprövade strategier, 
tekniker och tips för att lyckas på provets 
samtliga delar.
     - Man kan göra en förbättring inom 

vilket område som helst. Till exempel är 
vår unika ordkurs skapad med hjälp av 
algoritmer vilket gjort att vi har haft 85-
100 procent träffsäkerhet, berättar David.
Förutom ämneskunskap och tekniker för 
att ha bättre tid på sig på provet hjälper 
Högskoleprovguiden också studenterna 
med stress, oro och dålig sömn. David, 
som är läkare i grunden, menar att det är 
nog så viktiga områden som studieteknik 
och övriga delar. 

    - Vi tar ett helhetsgrepp, det är vi unika 
med. Små saker kan ha stor betydelse 
för resultatet, studietiden och livet som 
helhet. Lär man sig till exempel skilja 
på prestation och självkänsla kommer 
exempelvis studietiden att bli både roli-
gare och enklare, menar David.
På landets högskole- och universitets-
utbildningar ska minst en tredjedel av 

Högskoleprovguiden

platserna gå till de som har bäst resultat på 
högskoleprovet. Det gör att så länge du har 
behörighet så blir betygsnittet oviktigt. 
Högskoleprovguiden hjälper studenter på 
alla nivåer och med alla bakgrunder, såväl 
personer som jobbat i 20 år och vill byta 
karriär som de som går på gymnasiet och 
vill säkra en plats på drömutbildningen.

     – Högskoleprovet är en andra chans. 
Det är en väldigt viktig samhällsfunktion 
att vi har högskoleprovet där man kan 
göra om sina val och komma in på en ny 
utbildning. Alternativet är att läsa upp 
betyg, vilket är ett mycket större projekt 
än att förbättra sig på högskoleprovet, 
säger David.  

Högskoleprovguiden har haft nöjda stu-
denter ända sedan start och inte undra på 
det – den rapporterade snitthöjningen är 
mellan 0,3-0,5 för studenterna efter ge-
nomgången utbildning. Högskoleprovgui-
den lämnar också en förbättringsgaranti.

    - Vi vet att alla kan förbättra sitt re-
sultat på högskoleprovet. Budskapet med 
guldbiljetten var att vi kan hjälpa vem som 
helst att nå det resultat de vill, och därmed 
komma in på drömutbildningen och gå en 
gyllene framtid till mötes, avslutar David.

Ge dig själv de bästa förutsättningarna 
för att komma in på drömutbildningen

Få 150 kr 
rabatt med 

rabattkoden 
FRAMTID

En gyllene biljett till framtiden – så kan man beskriva Högskoleprovguidens verksamhet. Högskoleprovguiden har genom åren 
hjälpt tiotusentals studenter att prestera toppresultat på högskoleprovet och därmed komma in på sina drömutbildningar.

www.hpguiden.se

PROFILEN

https://hpguiden.se
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A lla företag och organisationer består av människor 
och summan av vad dessa individer gör avgör 
gruppens framgång. Rätt människor, som foku-
serar på rätt saker, levererar rätt siffror. Men för 
att kunna göra rätt saker måste alla medarbetare 
förstå hur deras handlingar – eller brist på hand-

lingar – påverkar organisationens finansiella resultat. Ofta är det 
här problemen börjar.

Bonanza har skapat och levererat program i över 40 länder i alla 
världsdelar och upplyst mer än 800 000 deltagare om ekonomi och 
finans. Att hålla kurser i ekonomi är de naturligtvis inte ensamma 
om. Däremot på att utbilda i ekonomi på ett enkelt och pedagogiskt 
sätt som gör att deltagare på olika positioner i företaget efter utbild-
ningen kan utföra sina uppgifter på ett helt annat sätt än tidigare. 

    – Vi utbildar inom ekonomi men inte på klassiskt vis. Det är 
enkelt och pedagogiskt, så att den som går utbildningen direkt inser 
mervärdet för sin verksamhet, säger Patrik Walerholt, Utbildnings-
konsult på Bonanza.

Den största delen av den information hjärnan processar kommer 
från synintryck. Hjärnan reagerar väldigt snabbt på synintryck 
eftersom det historiskt sett varit en nödvändig överlevnadsstrategi. 
Därför jobbar Bonanza mycket med visualisering, gamification, 
kommunikation och ett helikopterperspektiv på ekonomi. Genom 
att se, känna och göra lär sig deltagarna snabbt ekonomi och dess 
orsak och verkan på företagets utveckling. 

    - Einstein sa att om man inte kan förklara något enkelt så har man 
inte förstått det tillräckligt bra. Det ska vara enkelt och engagera, 
det ska vara roligt att gå utbildningen. Deltagarna får tävla, skratta 
och ha roligt samtidigt som de lär sig, säger Henrik Emanuelsson, 
Utbildningskonsult på Bonanza. Vi börjar med helheten så att man 
förstår hur företaget fungerar från början och sedan kan vi borra 
ner. På så vis förstår deltagarna vad de ska göra för att ekonomin 
ska förändras. Ekonomi är meningslös ifall de som ska använda rap-
porterna och fatta besluten inte kan ta till sig informationen. De ser 
siffrorna och orden, men de kan inte greppa vilka beslut som måste 
fattas för att förbättra siffrorna till nästa rapport, fortsätter Henrik.

Pedagogiken fungerar på alla. Deltagarna är allt från egenföretagare 
som genom att förstå sin egen ekonomi slipper sitta i knät på revisorn, 
till säljare som måste förstå kundens affär för att kunna hjälpa dem, 
till rådgivare som behöver kunna förklara för kunderna hur deras 
företag ska kunna utvecklas. En annan kategori är byggföretagare 
som inser att det är viktigt med ordentliga betalningsplaner och 
vilka marginaler man har och att det i slutändan spelar stor roll 
om man bjuder på ett paket spik. 

    - Alla kan, det är tydligt. Vi har haft folk som har examen i eko-
nomi som deltagare, och efter en dag känner de att de lärt sig mer 
hos Bonanza än under fyra år på universitetet. Vi jobbar mycket 
med styrelseledamöter som känner att de äntligen förstår kassaflöde 
och att de bundit upp kapital som de kan frigöra istället för att låna 
pengar. Folk ser möjligheter när de förstår ekonomin, säger Patrik. 

    - Man kanske förstår olika bitar, som öar i en ocean, vi bygger 
broar mellan öarna så att man förstår helheten, säger Henrik.

Kunderna vittnar om att när utbildningarna appliceras på medar-
betarna leder det till att man hör diskussioner om ekonomin på en 
helt annan nivå ute på företagen. 

    - När man förstår verksamheten ekonomiskt blir också besluten 

Ekonomiska rapporter ligger ofta till grund för de viktigaste besluten som fattas i en organisation. För att företag ska få 
optimala förutsättningar att utvecklas krävs att de som fattar besluten förstår ekonomin och dess betydelse.

bättre och nya synsätt bidrar till affärer och idéer. Medarbetare  
kan föra en dialog sinsemellan, utan att kunna komplicerade 
ekonomiska begrepp. Det är ekonomidemokrati, avslutar Patrik.

          Skribent: Anna Bjärenäs

     

 Visuell ekonomi 
på enkelt sätt

www.bonanza.se
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Oändliga möjligheter med 
kvalitet i fokus

P å Sveriges Ridgymnasium 
finns det två spår, ett som ger 
yrkesbehörighet och ett som 
dessutom ger grundläggande 
och särskild behörighet. Oav-

sett vilket du väljer så finns hästarna alltid 
nära, genom att varva praktiska moment 
med teoretiska blir det enklare att foku-
sera och hålla koncentrationen.

SRG har funnits sedan 2005 och finns 
i Svedala, Flyinge, Varberg och Kungs-
backa, sammanlagt studerar 355 elever 
på orterna.

Liten skola- stor delaktighet
    - Elevinflytande är jätteviktigt för 
motivation och delaktighet. Vi får vara 
med och bestämma och lärarna lyssnar 
verkligen på oss, säger Mirakel.
    - På en liten skola blir man sedd. Här 
får man sin röst hörd och är delaktig var-
je dag i såväl små som stora beslut. Det 
handlar om alltifrån huruvida vi vill ha 
en muntlig eller skriftlig redovisning i 

svenskan till om man vill jobba själv-
ständigt i matteboken eller lyssna på en 
längre genomgång, säger Wiktor.

Delaktighet i stallet
    - Oavsett om man har egen häst eller 
skolhäst så är alla med och hjälper till. Vi 
kommer väldigt nära både hästarna och 
varandra. Det spelar inte heller någon roll 
vilken årskurs man går i, alla enas genom 
det stora intresset för hästar, säger Wiktor. 
På samtliga skolor finns det stallråd, 
klassråd, elevråd, matråd och trygg-
hetsråd.
    - Råden skapar delaktighet eftersom vi 
får vara med och påverka vår skolmiljö 
när det gäller alltifrån vilken mat som 
serveras i matsalen till stallrutinerna, sä-
ger Mirakel som är med i trygghetsrådet.

Hästfokus skapar glädje i undervis-
ningen
Med utgångspunkt från elevernas stora 
intresse, utgår undervisningen från kär-
leken till hästarna.
    - Vi har alla vårt gemensamma hästin-
tresse som binder oss samman. Här får vi 
göra det vi älskar varje dag, säger Nina.
Att anpassa lektioner efter elevernas stora 
hästintresse är ingenting ovanligt på SRG.
    - Vi försöker att inkludera det som 
eleverna tycker är roligt i så stor mån som 

möjligt, säger Elin Dunér, förstelärare på 
SRG Svedala.
Elin undervisar i svenska och har nu se-
nast samarbetat med hästkunskapsläraren 
Lina Sjöberg.
    - Lina och jag har haft en uppgift om 
hästens historia där vi slagit ihop våra 
kurser och samarbetat så att eleverna fick 
en uppgift istället för två. I uppgiften har 
jag gått igenom källkritik och hur man 
skriver en text medan Lina har bistått 
med hästraser och vad hästraserna kan 

användas till. Glädje i klassrummet och 
utanför klassrummet är oerhört viktig 
för sammanhållningen.
    - Vi gör väldigt många roliga saker i 
klassen, säger Hanna. Vi har exempelvis 
After School där man hittar på saker efter 
skoltid.

Sveriges
Ridgymnasium

www.ridgymnasium.nu

Vi rekryterar och utbildar framtidens ledare

Nu öppnar vi ansökan till höstens 

yrkesutbildningar i Trafikteknik.

Det är stor efterfrågan på kompetens inom 

området och en YH-utbildning inom Trafik-

teknik kan vara starten på en ny karriär som 

Trafikingenjör, Trafikhandläggare, Trafik- 

planerare, Trafiksamordnare, Trafikutredare, 

Gatuinspektör eller Samhällsplanerare. 

Anmäl dig på yh.consensus.nu/trafikteknik

Sista ansökningsdatum är 15 april och 

utbildningsstart är 17 augusti

YH-utbildning

Trafikteknik

Uppnå stressfri personlig 
produktivitetÖppna föreläsningar 

om demens och kognitiv sjukdom

www.demenscentrum.se/oppna-forelasningar2020

21 april, kl 13.00–17.00 

Nya Karolinska sjukhuset

Arrangörer: Karolinska Institutet StratNeuro, 
Karolinska Universitetssjukhuset & Svenskt Demenscentrum

Fri entré men obligatorisk anmälan på webben:
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M etodiken handlar 
om hur du kan 
uppnå stressfri 
personlig pro-
duktivitet. En i 
jämförelsevis unik 

kombination av att kunna öka den per-
sonlig effektiviteten och samtidigt som 
minska stressen i vardagen. Som samhäl-
let ser ut idag, kan det vara avgörande att 
människor har förmågan till ett struktu-
rerat förhållningssätt för vad som kom-
mer emot dem, säger Pontus Axelsson, 
ansvarig för Centigos utbildningar och 
föreläsningar inom GTD-metodiken.

Upplever du stress på sin arbetsplats? 
Oklarheter i vad som ska göras? Mis-
sar du svara och återkomma? Svämmar 
mejlboxen över? Har du svårt att prio-
ritera? Detta är bara några exempel på 
vad GTD-metodiken kan hjälpa dig med. 

    – Många försöker hålla koll på saker 
i huvudet, vilket gör att vi blir stressade 
och ineffektiva. Metoden är ett grundläg-

    Den har kallats för företagsledningens bibel och banbrytande, ja helt enkelt ovärderlig för den kunskapsarbetande 
människan idag. Boken, Getting Things Done av David Allen, har varit en New York Times bestseller och är såld i 
miljontals exemplar världen över. Boken beskriver hur du uppnår personlig effektivitet utan stress. I Sverige kan företag 

och privatpersoner ta del av utbildningar och föreläsningar via Managementkonsultbolaget Centigo.

gande förhållningssätt till hur vi hanterar 
allt det som vi matas med. Det går att 
hinna mer, nå bättre resultat och få mer 
tid över, genom att arbeta mer organise-
rat, strukturerat och metodiskt.
Metodiken har två ben: kontroll och per-
spektiv. När dessa är i balans, upplever 
man stressfri produktivitet. ”Vi kallar det 

”den produktiva upplevelsen” berättar 
Pontus”. Då man känner sig avslappnad, 
är produktiv och får saker gjorda utan 
att stressnivån går upp. Metodiken för-
klaringsmodell har 5 steg för att skapa 
kontroll:

1. Samla in
2. Bearbeta
3. Organisera
4. Gå igenom
5. Utföra

Uppnå stressfri personlig 
produktivitet

Alla saker som man måste, borde, kanske 
ska eller du vill göra, samlas in för att 
ha kontroll på dem. Där efter bearbetas 
de genom att man fattar tydliga beslut 
kring dem. Sedan organiseras de in i ett 
system som påminner i rätt tid om vad 
som ska göras. Det gäller att gå igenom 
sitt system och hålla det uppdaterat och 

ajour. I sista steget utförs aktiviteter med 
så litet motstånd som möjligt.
Följer man dessa principer så frigörs även 
tankekapacitet, och det blir lättare att 
hålla fokus på en sak i taget. 

    – Våra GTD-certifierade kursledare 
håller öppna GTD-kurser, företagsinterna 
kurser, workshops samt GTD-föreläs-
ningar. Grundkursen är en heldagskurs 
som vi kallar “GTD Fundamentet”. Där 
får man med sig hela metodiken och man 

kan börja praktisera GTD i sin vardag. 
Man får även god förståelse för ämnet 
och kring vilka faktorer som påverkar vår 
personliga produktivitet och stress.  När 
man förstår metodiken och praktiserar 
de olika stegen, tänker man till slut inte 
på att det är GTD-metodiken man följer. 
Resultatet blir att man upplever kontroll 
och stressfri produktivitet. Både karriären 
och välbefinnandet får en rejäl skjuts! 
säger Pontus och ler.

Niclas Sandin,VD BookBeat

”Många f örsöker hålla koll 
på saker i huvudet, vilket 
gör att vi blir stressade 
och ineffektiva. Metoden 
är ett grundläggande 
f örhållningssätt till hur 
vi hanterar allt det som vi 
matas med. 

Pontus Axelsson, ansvarig för Centigos 
utbildningar och föreläsningar inom GTD-metodiken.

www.personligproduktivitet.se

http://www.personligproduktivitet.se
http://www.personligproduktivitet.se
http://www.personligproduktivitet.se
http://www.personligproduktivitet.se/gtd-metodiken/
http://www.personligproduktivitet.se/gtd-metodiken/
http://www.personligproduktivitet.se/kurser/
http://www.personligproduktivitet.se/kurser/
http://www.personligproduktivitet.se/gtd-metodiken/
http://www.personligproduktivitet.se/kursledare/
http://www.personligproduktivitet.se/kursoversikt/
http://www.personligproduktivitet.se/inspirationsforelasning-personlig-produktivitet/
http://www.personligproduktivitet.se/inspirationsforelasning-personlig-produktivitet/
http://www.personligproduktivitet.se/bemastra-arbetsflodet-niva-1-fundamentet/
http://www.personligproduktivitet.se/gtd-metodiken/
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P å de flesta arbetsplatser uppstår någon gång ett behov 
av förändring. Kanske har man förlorat fokus på det ge-
mensamma målet med verksamheten när konflikter el-
ler andra händelser tar alltför mycket uppmärksamhet 
och suger energi från såväl ledning som medarbetare. 
På Vardagens Dramatik har man över 30 års erfarenhet 

av att hjälpa organisationer i alla storlekar och branscher att skapa 
hållbara och hälsosamma arbetsplatser med fokus på uppdraget. 
Kärnverksamheten är de dramatiserade seminarier som fått stort 
genomslag hos organisationer såväl i Sverige som internationellt. 
Vardagens Dramatiks interaktiva utbildningar kan jämföras med 
dataspel, fast IRL för här kan man prata med rollkaraktärerna av 
kött och blod och påverka deras attityder och agerande.  
Utöver det gör man digitala utbildningar, filmer och böcker.

    – Vi lyfter det organisationen behöver lyfta, det kan vara ledar-
skap, mångfald, medarbetarskap, trakasserier, allt som har med att 
göra med hur vi skapar den där hälsosamma arbetsmiljön. Utifrån 
organisationens behov skapar vi sedan ett scenario där alla kan 
känna igen sig. Vi snabbar på processer i företag, människor får 
självinsikt genom att de ser situationer och sig själva utifrån. Vi 
avdramatiserar genom att dramatisera, säger Catharina Nasenius, 
VD för Vardagens Dramatik.

Under de interaktiva seminarierna får deltagarna pröva att lösa de 
dilemman som presenteras i dramat. Man får se sammanhängande 
scener som bildar en historia, baserat på det organisationen vill att 
medarbetarna ska få nya perspektiv på, som en teaterpjäs på under 
en timme. Därefter får publiken coacha karaktärerna vidare utifrån 
var de är när pjäsen slutar. Åskådarna får välja vilken av karaktä-
rerna de vill börja med att påverka och prata med. Eftersom alla 
har olika åsikter får de rösta i gruppen och den de flesta röstar på 
kommer in i sin rollkaraktär men den beter sig som sin karaktär 
och tar inte bara emot råden från publiken rakt av. Tillsammans 
får publiken försöka få personen/rollkaraktären att komma till 
självinsikt. Sedan fortsätter det med att andra karaktär får komma 
in om det är önskvärt att de till exempel pratar med varandra. Man 
kan läsa av gruppen genom hur de coachar karaktärerna, vem man 
tycker behöver förändras och hur man agerar mot rollkaraktärerna. 
Det är inte bara de råd man ger till karaktärerna utan också hur 
man pratar med dem. 

    – Det är en omvälvande upplevelse när deltagarna får se resul-
tatet, får reflektera och får med sig verktygen framåt. Det ger dem 
energi, motivation och insikt och ger även en långsiktig verkan. 
Det handlar om att få alla att lyfta blicken från arbetsuppgifterna 
och hindren till uppdraget och i och med det boostas också sam-
arbetet på arbetsplatsen. Vi vill skapa arbetsplatser dit man kan gå 
och känna sig trygg, som är inkluderande och välkomnande och 
där man jobbar tillsammans mot ett gemensamt uppdrag, berättar 
Catharina.

    Ett exempel på uppdrag är en serie seminarier som Vardagens 
Dramatik gjorde för en organisation med medarbetare med olika 
kulturell bakgrund, olika utbildningsnivåer och från lägst till högst 
i hierarkin. 

    - I våra upplevelsebaserade seminarier blev brist på ordförstå-
else inte ett hinder och olika bakgrund inte en svårighet utan en 

De flesta arbetsplatser har någon gång behov av förändring för att förbättra arbetsmiljön och verksamhetens resultat. 
Vardagens Dramatik hjälper organisationer att skapa hållbara och hälsosamma arbetsplatser med fokus på uppdraget.

tillgång. Man fick ett gemensamt språk och upplevelse, säger 
Catharina. 
I dramatiseringarna utspelar sig aldrig pjäsen på det företag 
man jobbar med. Genom att använda sig av ett fiktivt företags-
namn öppnar sig folk istället för att gå i försvar för den egna 
organisationen. 

    - Styrkan i det här är att det alltid blir lustfyllt, det blir alltid 
roligt. En vanlig kommentar från våra deltagare är: äntligen 
fattar jag vad de pratar om! När man ser det så förstår man, 
avslutar Catharina.

    
 

Anneli Påmark 
& Carl Österberg, grundare 

Human Awareness

 Avdramatiserar och 
skapar fokus på uppdraget 

med hjälp av dramatik



ANNONS   HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA        25

www.humanawareness.se

Skjuter du upp det som är 
livsviktigt för dig?

”Jag har alltid tyckt om att resa. Men 
den inre resan jag fick uppleva när jag 
gick Personligt ledarskap 90 dagar slår 
allt! Jag är så tacksam att jag gick den 
här utbildningen. Äntligen lever jag på 
riktigt!”          
            Peter Berggren,

leg. sjuksköterska, 
            ambulansförare

”Varf ör nöja dig 
med lagom? … när 
ditt liv kan bli 
FANTASTISKT!

K änns det som att du inte 
har tid att leva och att 
livet springer ifrån dig? 
Biter du ihop och kör på 
utan att känna efter hur 
du egentligen mår? Har 

du redan arbetat i åratal med dig själv, 
men upplever att samma utmaningar och 
problem fortsätter att komma tillbaka, 
gång på gång? Du är inte ensam!

2020 kan bli året du kommer att minnas 
som att ”det var då det hände”, eftersom 

du bestämde dig för att ”nu är det min 
tur och nu ska jag se till att mitt liv blir 
som jag vill ha det – på alla plan!” Human 
Awareness hjälper dig att uppnå detta!

Human Awareness grundades av Anneli 
Påmark och Carl Österberg, ursprungli-
gen civilingenjörer med lång erfarenhet 
från näringslivet på olika chefspositioner. 
Genom företaget erbjuder de livsföränd-
rande kurser i djupgående personlig ut-
veckling och utbildar även coacher och 
gruppledare. Human Awareness metod 
är baserad på avancerad individ- och 
gruppdynamik, och bygger på den senaste 
kunskapen inom personlig utveckling och 
psykologi.

    - Vi har dramatiskt förändrat våra egna 
liv genom att tillämpa det vi lär ut. I Hu-
man Awareness koncept kombinerar vi 
våra erfarenheter från företagsvärlden 
med djupgående personlig utveckling. Vi 
vågar påstå att det är få som behärskar 
både de ”hårda” och ”mjuka” aspekterna 
och därtill har en fungerande modell och 
förmåga att lära ut detta till andra.

    - Vi brinner för att hjälpa människor att 
skapa ett lyckligt liv. Vi vill få människor 
att förstå att det är möjligt att vakna på 
måndag morgon med en pirrande längtan 
efter att stiga upp och se fram emot en 
ny, härlig och spännande dag. Det går att 
forma livet så som du vill ha det, men san-
ningen är att detta inte händer av sig själv, 
utan du behöver ett koncept som fungerar. 

Förändringar som du vet är helt nödvändiga, men som du tänker att du kan ta i morgon i stället, eller nästa vecka eller nästa 
månad ... och så går åren. Låt 2020 bli ditt bästa år hittills!

Vi ger dig verktygen och inspirationen 
för att genomföra de förändringar som är 
nödvändiga för att ta dig dit, säger Anneli 
Påmark och Carl Österberg.

Tusentals personer har gått Human Awa-
reness utbildningar och läst Annelis och 
Carls böcker. En av succéböckerna är 
Vägra följa John: Hjärtats intelligens – 
hela vägen till hälsa, framgång och lycka. 
Deras intention är att både utmana och 
inspirera dig till att bli den bästa ver-
sionen av dig själv!  Human Awareness 
hjälper dig att Fånga LIVET!

SÅ HÄR SÄGER VÅRA DELTAGARE:

Human Awareness har 
Sveriges mest avancerade 
utbildningar i personligt 
ledarskap och coaching. 

Vi tar vid där andra slutar!

Anneli Påmark 
& Carl Österberg, grundare 

Human Awareness

”Det bästa jag varit med om i mitt liv! 
Jag har varit på massor av utbildningar, 
bl a flera av Tony Robbins kurser, även 
på Fiji, och har lärt mig mycket. Men 
jag har inte känt mig så hel, levande 
och kraftfull som jag gör nu. Det här är 
så annorlunda, så hjärtfyllt. Jag har fått 
en helt ny livskvalitet!”

Pia Frida Boäng, 
tandläkare

”Det här är ingen vanlig utbildning! Det 
är resten av ditt liv.”

Anna Hessel, 
förmögenhetsrådgivare

”Jag är mer harmonisk och har fått stör-
re vitalitet, är inte lika stressad och kan 
känna spontan glädje. Om du vill leva li-
vet fullt ut, gå då den här utbildningen!”

John Erik Kostenniemi, 
företagsledare
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infocaption

Digitalt lärande 
på riktigt

A lla, oavsett roll, har 
ett behov av att lära 
sig saker för att kunna 
sköta sina arbetsupp-
gifter. Traditionellt sett 
har utbildning handlat 

om att skicka folk på kurs där deltagarna 
sitter på plats i ett klassrum med en lärare 
och eventuellt får lite anteckningar med 
sig hem. 

I digitaliseringens tidevarv har man nu 
visserligen digitaliserat klassrummet och 
därmed skapat fenomenet e-learning. Det 
innebär sparade resurser när utbildningen 
blir mer flexibel och personoberoende - 
men det handlar fortfarande om samma 
omfattande utbildning, som kräver av-
brott från arbetet och inte alltid träffar 
målet.

    - Man bör också ge tillgång till lärande 
inom ramen för arbetet när kunskapen 
behövs. Där har du mycket större moti-
vation än när du sitter på en kurs. Felet är 
annars att man ofta  puttar in för mycket 
information i kursen, oavsett om den är i 
ett klassrum eller digital. Den mänskliga 

hjärnan är inte mottaglig för hur mycket 
information som helst på en gång, särskilt 
inte om vi ska lagra all informationen i 
minnet. Vi vill uppmuntra företagen att 
tänka: vad är det absolut viktigaste du 
behöver veta som nyanställd eller när 
du jobbar i ett nytt system, och bara ta 
med  detta i introduktionskursen. Sedan 
fyller man på med mer lärande när det 
väl behövs i arbetsflödet. På så vis blir 
det mer individanpassat och man kan ge 
relevant information som är aktuell, även 
i ständig förändring, säger InfoCaptions 
VD Malin Lundqvist.

InfoCaption har funnits sedan 2002 och 
har alltid haft fokus på enkel och snabb 
utbildning i vardagen, något som är mer 
aktuellt och efterfrågat än någonsin. Kun-
derna återfinns till hälften inom offentlig 
verksamhet och till hälften bland små, 
stora och medelstora privata företag. Pro-
dukten utvecklas ständigt och möter hela 
lärandebehovet hos organisationer. Inom 
InfoCaptions plattform ryms formell ut-
bildning i kursformat men viktigast av 
allt är att den också stödjer informellt 
lärande. 

För att kunna sköta ditt arbete har du behov av att lära dig saker hela tiden. Framtidens lärande handlar 
mindre om långa, innehållsspäckade kurser och mer om kortare, anpassad information vid rätt tid på rätt 

plats – Performance support.

    - Man gör guider tillgängliga anting-
en i en sökbar portal eller precis där 
medarbetarna behöver informationen, 
direkt inne i ett system till exempel. Vi 
tror självklart att man behöver formell ut-
bildning, men den behöver kompletteras 
med informellt lärande: praktiska guider 
och rutiner som hjälp för medarbetarna. 
Det kan vara filmer, text- och bildinstruk-
tioner eller kunskapstest. Plattformen är 
inte licensbaserad per användare, vilket 
gör att alla anställda kan dela med sig av 
sin kunskap till de övriga. Vi sitter alla 
på olika kunskaper och är bäst på våra 
egna områden. Enkelheten är viktig, man 
behöver inte vara expert för att ta fram 
guider med våra verktyg. Vem som helst 
kan skapa, ändra och redigera en guide, 
säger Malin.

InfoCaption menar att deras plattform 
bygger på ett annorlunda perspektiv på 
digitalt lärande. 

- Traditionellt sett har e-learning handlat 
om att skapa digitala versioner av kurser, 
vilket vi menar egentligen kan betecknas 
som training – du tränar inför en arbets-

situation. Learning, alltså lärandet, upp-
kommer först när du arbetar i praktiken.
Vår produkt är som att digitalisera en 
kollega, den där erfarna kollegan du alltid 
vill ha till hands för att fråga om saker. 
Med vår plattform får du hjälp, support 
och stöd på plats när du verkligen behöver 
det, säger Malin. Detta brukar benämnas 
Performance support.

InfoCaption uppmuntrar till att man som 
organisation går ett steg längre och inte 
bara digitaliserar tidigare klassrumskur-
ser, utan faktiskt gör kunskapen använd-
bar och lättillgänglig för medarbetarna; 
att man fullt ut tillämpar kontinuerligt 
lärande i arbetsdagen. 

           Skribent: Anna Bjärenäs



Confex utmanar kursmarknaden
Reidar Poulsen är  VD och utbildningsansvarig på Confex, Nordens största leverantör av kurser för arbetslivet.  

I april 2018 blev Confex ISO-certifierade genom kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 och nu pågår arbetet  

för fullt med att certifiera på kursnivå, genom kvalitetsstandarden DNV GL-ST-0008 - Certified Learning Programmes.

“Någon var tvungen att göra något, och det är ingen 
slump att det blev vi. Confex har trots allt varit ledande 
på kursmarknaden i över tjugo år, så det var natur-
ligt att gå i täten även när det gäller certifiering och  
dokumentation. Eftersom våra kurser numera är 
kvalitetssäkrade av en extern kontrollmyndighet 
kan vi garantera högsta kvalitet och att vårt kurs-
innehåll alltid är uppdaterat och relevant.” 

Hur vet du att kursen du väljer 
är av högsta kvalitet?
Kompetensutveckling av personal är en självklarhet 
för de flesta företag på den svenska arbetsmarknaden. 
Målet är att skapa mer lönsamma, effektiva och att-
raktiva arbetsplatser. 
Men hur vet man att valet av utbildningsleverantör 
blir rätt när det finns en djungel av olika utbild-
ningsalternativ? Kort sagt, hur vet du att kursen du 
väljer är av högsta kvalitet? Om inte kompetens- 
utvecklingen blir en lönsam investering, är det  
resurser som kunde ha använts på ett bättre sätt.

Egenkomponerade kursbevis 
eller extern kvalitetsgranskning?
Poulsen menar att det under en lång tid har varit 
en bristande och varierande kvalitet på den svenska 
kursmarknaden.  Det har varit utbildningsleverantörena 
själva som har kvalitetssäkrat sitt kursinnehåll och 
utfärdat kursintygen. För att höja kvaliteten och 
trovärdigheten har Confex tagit steget att utveckla 
sina kurser i enlighet med universella standarder. 
”Företagen måste alltid kunna vara trygga på att få 
den kompetensen de efterfrågar och betalar för”, 
understryker Poulsen.

Nordens största ISO-certifierade kursleverantör
www.confex.se

””Det är säkert provocerande 
för våra konkurrenter att vi  
vågar ta steget med att sätta 
en ny standard på en oreglerad 
kursmarknad, men jag hoppas 
att hela branschen kommer 
sluta upp bakom detta arbete.” 
 
- Reidar Poulsen

Confex är Nordens enda utbildningsföretag som är certifierat 
i enlighet med kraven för den internationella standarden för 
kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015. 
Nu pågår arbetet med att certifiera på kursnivå genom 
kvalitetsstandarden DNV GL-ST-0008 - Certified Learning 
Programmes.
 
När du väljer en kurs från Confex kan du vara säker på 
att du alltid får uppdaterad och relevant kunskap.  
De certifierade kurserna uppfyller stränga kvalitetskrav  
gällande utförande, relevans och uppdatering.  

Därför har det varit viktigt för Confex att arbeta till-
sammans med en oberoende part, DNV GL, för att 
kunna uppfylla de stränga kvalitetskraven som gäller 
för utveckling, relevans och utförande. ”Kurserna är 
dessutom utformade i linje med efterfrågan på arbets-
marknaden, en faktor som trots allt borde vara det vik-
tigaste av allt” säger Poulsen. ”Med vår certifiering blir 
vi det trygga och självklara valet för företag som önskar 
korta, intensiva och verklighetsbaserade utbildningar. 
Detta under helt andra förutsättningar än vad exem-
pelvis universitet och högskolor kan. Därför blir vi ett 
självklart komplement till akademiska utbildningar 
och en viktig pusselbit för kompetensutveckling på den 
svenska arbetsmarknaden. ”

Inte ute efter att baktala andra 
aktörer
“Det är säkert provocerande för våra konkurrenter 
att vi vågar ta steget med att sätta en ny standard på 
en oreglerad marknad” påpekar Poulsen.

”Genom certifieringen har Confex investerat stora 
resurser för att höja kvaliteten i branschen.” Dock är 
Poulsen noga med att poängtera att Confex inte är 
ute efter att baktala andra kursaktörer. Tvärtom, så 
hoppas han att detta blir början på en positiv utveckling 
som på sikt kommer att omfatta de allra flesta utbild-
ningsleverantörer. 

”Vi är stolta över att vi nu axlar ansvaret och är först 
med att utveckla gemensamma riktlinjer och standarder 
för kvalitetssäkring på den svenska kursmarknaden. 
Jag hoppas att hela branschen kommer sluta upp 
bakom detta arbete.” avslutar Poulsen.

Confex är Sveriges ledande utbildningsleverantör 
och har sedan starten 2003 utbildat närmare 500 000 
ledare och medarbetare, både i privat och i offentlig 
sektor. Årligen skräddarsys hundratals företagsanpassade 
kurser, utvecklade efter kundernas interna behov.
Confex har landets bredaste kursutbud och när du 
väljer en kurs hos Confex får du en certifierad och 
dokumenterad kursleverantör. Då målet är att deltagaren 
alltid ska få den kompetens som efterfrågas, ges alltid 
100% nöjdhetsgaranti på samtliga kurser.

OM CONFEX  

OM CERTIFIERINGEN 
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ISO 9001

F.v: Reidar Poulsen, VD och utbildningschef  
och Halvdan Nicolaysen, koncernchef

Foto: Aldona Pivoriene Photograp-
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Kompetensutveckling 
på nytt sätt - för alla

I tider då offentlig sektor kämpar med stramare budgetar är kompetensutveckling fortfarande viktigt, det måste bara 
vara mer kostnadseffektivt. Då kommer digitala utbildningar väl till pass.

E n arbetsgivare som ger medarbetarna utbildning 
och utveckling har lättare att attrahera personal. I 
ekonomiskt svåra tider måste företag och offentlig 
sektor skära ner på olika ställen i budgeten för att 
klara lönsamheten. Vad gäller utbildning är det inte 
hållbart att helt slopa den för medarbetarna, men för 

att det ska gå ihop måste nya, kreativa lösningar till.

Piku AB firar 20 år i utbildningsbranschen och de senaste åren som 
en av landets främsta utbildningsaktör nischad för offentlig sektor. 
Med ett 40-tal konsulter genomför Piku utbildningar i hela landet, 
för alla yrkeskategorier samt förtroendevalda inom offentlig verk-
samhet. I Piku AB finns idag varumärkena PikuKommun, PikuVård, 
Future & Welfare, Piku & Friends och nu också PikuOnline. Piku 
utbildar framförallt chefer och politiker, men har också utbildning-
ar för så kallad baspersonal, exempelvis alla de som jobbar inom 
socialtjänstens vård och omsorg. 

Baspersonal inom vård och omsorg har idag lite eller inga fortbild-
ningsanslag alls. Men kommuner som inte erbjuder medarbetarna 
möjlighet att utvecklas och få ny kunskap, blir inte heller en attraktiv 
och konkurrenskraftig arbetsgivare. Det vore illa nu när striden 
om medarbetare och nyanställningar blir tuffare, eftersom det helt 
enkelt inte finns så många sökande som det finns lediga tjänster. 
Så hur kan kommunerna lösa ekvationen med brist på resurser och 
svårt att rekrytera personal?

    - Våra digitala utbildningar betyder att kommunen kan fortsätta 
att utveckla personal och verksamheter även i ekonomiskt dystra 
tider - och dessutom förbli en attraktiv arbetsgivare som förmår 
att locka nya medarbetare och samtidigt få de anställda att stanna, 
säger Ingrid Haraldsson, VD på Piku.

Just nu tar man fram livesända webinars, men också inspelade före-
läsningar. Det mest intressanta upplägget för kommunerna nu, inte 
minst med tanke på deras knappa ekonomiska resurser, är Pikus 
DigiKurser för baspersonal. 

Piku har i alla år haft en mission att bidra till att göra skillnad för 
människor och samhälle. Ett sätt är att bidra med kompetensut-
veckling, men också att kunna möta kommunerna utifrån deras 
förutsättningar. 

    - Det har vi gjort med rätt utbud av utbildningar och anpassning 
av utbildningar för olika kommuners behov. Nu tar vi nästa steg och 
erbjuder digitala utbildningar som gör att en medarbetare kan få en 
kurs med hög kvalitet för ca 25-50 kr. Medarbetaren har dessutom 

tillgång till kursen under ett helt år, obegrän-
sat antal gånger. Kommunen köper helt enkelt 
en årslicens och får obegränsad tillgång till ett 
15-20-tal utbildningar under ett helt år. Varje 
anställd får en inloggning och kan hålla rätt på 
”sina” kurser. Kommunen kan dessutom vara 
med och bestämma vilka kurser vi ska erbjuda, 
berättar Ingrid. 

Genom åren har Piku utbildat många nöjda 
kunder. En av dem är Hörby Kommun. Kristi-
na Nordquist, enhetschef på Socialförvaltningen 
på Hörby Kommun, som berättar om sina och 
kollegornas upplevelse av Pikus utbildnings-
modell:

     - Detta är Framtidens personal- och verk-
samhetsanpassade utbildningsforum för kom-
petenshöjning! Personalen kan själv välja när 
och var (arbetsplatsen eller hemma) de vill göra 
sina utbildningar. Det underlättar för alla, inte 

Läs mer på www.pikukommun.se

minst nattpersonalen. Utbildningarna planeras i 
samråd med chef utifrån kompetensbehov både 
hos den enskilde och arbetsgruppen, så för mig 
som ledare är det också ett bra verktyg för verk-
samhetsstyrning och verksamhetsutveckling, och 
jag kan enkelt se statistik på vilka kurser varje 
medarbetare har gått.

Fv: Ingrid Haraldsson, VD Piku och Amanda Bergkvist, Malmö. Amanda är elitmotocrossföra-
re och tillhör de främsta i Sverige och Europa. Nu satsar hon på SM, EM och VM  och Piku är 
inom ramen för sitt CSR-arbete, sponsor för tredje året till Amanda!

Kristina Nordquist, enhetschef
Socialförvaltningen, Hörby Kommun    
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Nozzy Glider är ett svenskt dammsugar-
munstycke med två mycket viktiga egen-
skaper.

• Det är marknadens lättaste allround- 
munstycke.

• Det glider lättast av alla munstycken  
över alla underlag.

Vad vinner du?
• Du sparar axlar och leder och du  

behöver inte anstränga dig lika mycket 
som annars.

• Du vinner tid. Med Nozzy Glider på ditt 
dammsugarrör dammsuger du snabbt och 
enkelt.

Dessutom slipper du växla läge på mun-
stycket när du byter från golv till matta. 

Nozzy Glider har samma läge på alla 
underlag. Nozzy Glider suger inte fast på 
mattor, den unika konstruktionen motver-
kar det vacuum som annars bildas med de 
flesta andra munstycken.

Varför inte prova denna unika svenska 
patenterade uppfinning som tillverkas 
i Sverige? 
Nu har vi dessutom en kampanj som 
innebär att du betalar endast 169 kr 
(ord.pris 199 kr) om du beställer innan 
den 1 maj 2020.
 

Nozzy Glider passar de flesta runda 
dammsugarrör med en diameter mellan 
33-35 mm vilket är den vanligaste rör-  
diametern på svenska dammsugarrör. 

 
Gå in på www.nozzyglider.se och läs 
mer. Där kan du också beställa ditt 
Nozzy Glider dammsugarmunstycke.

Unikt, svenskt dammsugarmunstycke!

Tycker du att det är jobbigt att dammsuga?  
Blir du trött och får ont i axlar och leder?

Beckoholmen 507. 115 21 Stockholm. 
www.innovac.se    info@innovac.se

KAMPANJ169:-(Ord. pris 199 kr)
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T ill Steneby kommer man för att utbilda sig till ett yrke och 
fördjupa sin kunskap i material och processer. Utbildningarna 
är till stor del formade kring de fullt utrustade verkstäderna, 
som är Stenebys hjärta. Högkvalitativa utbildningar, en levan-
de konsthall, nischat bibliotek, stöd för egenföretagare samt 
arrangemang för samtal och möten utmärker Steneby – ett 

utbildningscentrum beläget i ett område som ligger mitt i Skandinavien men 
ändå lite avsides, i en sagolik miljö. Stenebyskolan har två utbildningsspår: 
Högskoleförberedande Konst- och kulturutbildning och Yrkeshögskoleutbild-
ning med fokus på praktiskt lärande.

    - Det är sällan man går direkt från en gymnasieutbildning in på en konst- 
eller designhögskoleutbildning. Man behöver öva på både teknik och process 
först. Vi har materialbaserade utbildningar inom textil, metall och trä. Runt 80 
procent av våra studenter går vidare till högre studier, säger Johanna Djurberg, 
Biträdande verksamhetsledare på Steneby.

Konst- och kulturutbildningen, är en högskoleförberedande utbildning som 
lägger grunden till vidare studier på högskolor och universitet inom området. 
Inom utbildningen kan man välja mellan sju olika inriktningar som alla går 
att kombinera sinsemellan. 

Kläder är en 1-årig inriktning som handlar om att lära sig grunderna i kläd-
skapande. Från idé och skiss till färdigt plagg, via mönsterkonstruktion, till-
skärning, drapering och sömnad. 

    - De tekniska kunskaperna är viktiga för att kunna översätta idén till färdigt 
plagg, säger Johanna. 

Form och design är en 1-årig inriktning med fokus på form och design, där det 
oftare jobbas i kortare projekt med fokus på de studerandes egen konstnärliga 
utveckling. Man kan fokusera på sitt eget område, grafisk design, inredning, 
eller formgivning. Det är processen som är målet och man övar på skissande, 
digitalt och praktiskt arbete.

Textil: Konst och design är en 1-årig inriktning som fokuserar på olika hantverk-
stekniker inom det textila fältet, som vävning, färgning, tryck och textilmanipu-
lering, det vill säga hur man kan bearbeta textil så att man får olika beteenden 
och utseende. Här kombineras hantverket och skissandet. Inriktningen ger en 
bra grund för att läsa vidare inom textildesign eller textilkonst.

Skinn och Textil: Accessoarer och Kläder är en 2-årig utbildning som genom-
syras av att man jobbar från idé och skiss till färdiga plagg. De studerande lär 
sig mönsterkonstruktion och sömnad och får möjlighet att experimentera i 
textil och skinn och därigenom skapa sig en bred baskunskap och spets inom 
områdena.

    – Här lär vi oss om accessoarer och produkter, man får lära sig mycket om 
miljö- och etikfrågor och hållbarhet, säger Johanna.
Fördjupningsår är en 1-årig, projektbaserad inriktning som bygger på tidigare 
erfarenheter inom konst och kultur. Här kan studenterna fördjupa sin egen 
konstnärliga process. 

    - Du ska ha gått ett grundläggande år hos oss eller på en annan skola och 
väljer själv material och tekniker inom trä, metall eller textil, säger Johanna. 

Objekt Smyckeskonst är en 2-årig inriktning som omfattar materialkunskap 
och process, ofta med utgångspunkt i metall som material. Hantverkstekniker 
kopplas till metallens materialegenskaper. 

    - Genom att lära känna metallen kan du lära känna andra material i framtiden. 
Det handlar mycket om form och objekt, påpekar Johanna.

Trähantverk Möbelsnickeri utgår ifrån trädets väg till möbel. Man får lära 
sig använda handverktyg och maskiner för att arbeta undersökande genom 
hela processen. Här lyfts det Dalsländska trädet, kopplat till lokalproducerat. 
Eleverna får utveckla och fördjupa sitt personliga förhållningssätt till material, 

Steneby har förenat händer och material i snart hundra år och är i dag ett kreativt centrum för utbildningar inom konst, design och 
hantverk. Hit söker sig människor från hela världen för att påbörja sin utbildningsresa och utveckla hantverket till en profession

 I Steneby utvecklas 
hantverk till profession

hållbarhet och miljö.

På Stenebyskolan finns även YH-utbildningar, med tre inriktningar: Möbeltapetsering, 
Finsnickeri och möbelrestaurering, där studenterna genomgående jobbar med skarpa 
projekt till kund. 

    - Du ska kunna komma direkt ut i anställning eller egen verksamhet inom dessa tre 
områden. Utbildningarna är organiserade som företag och studenterna får lära sig hela 
kedjan; planera, tillverka, producera, restaurera eller tapetsera. Utbildningarna ger jobb 
direkt antingen genom anställning eller eget företagande men vissa väljer ändå att gå 
vidare till högre studier, säger Johanna.

I Steneby är det lätt att få boende och det finns också internat på skolan. 
    - Att kunna gå in i en sån här studiemiljö med verkstäder och ateljéer tillgängliga 
och helt gå upp i det i ett par år av ditt liv gör att du verkligen kan djupdyka i din egen 
konstnärliga utveckling, avslutar Johanna.



Framtidsjobb!

xenter.se

YrkeshögskolaYrkeshögskola
• VFX
  ARTIST

• 3D
  TEKNIKER

• Fiber
  TEKNIKER

• Fastighet
  FÖRVALTARE

• IT-säkerhet
  SPECIALIST

• Marin
  SERVICETEKNIKER

• Automation
  SPECIALIST

• Elkonstruktör
  DISTANS, HALVTID 

• Livesändning
  SPECIALIST

• Lärarassistent
• Hiss & rulltrappa 
  TEKNIKER

• Dokumentcontroller
  REGISTRATOR, DISTANS 75%

Framtidsjobb!

Framtidsjobb!

ÖPPET HUS
10 MAR
2 APR 
6 MAJ



       32   HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA                   ANNONS

• Drifttekniker Kraft & Värme 2 år distans

• Driftingenjör Elkraft 2 år distans

• Ingenjör VVS och energi med 3D CAD-,  
BIM- och solenergikompetens 2,25 år

• Certifierad kyl- & värmepumptekniker 1,5 år distans

• Montageledare Solel 0,5 år distans

Vi har Yrkeshögskoleutbildningar där nästan alla får jobb 
efter examen! Läs mer om våra utbildnigar redan idag på  
Yrkeshögskolan i Härnösand. 

Utbildningsstart efter sommaren.

SÖK NU!

SOM GER JOBB. 
UTBILDNINGAR 

www.hetautbildningar.se

www.slutarokalinjen.se

Vill du sluta 

röka eller snusa?
kostnadsfritt stöd för dig som vill vara tobaksfri
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CHP – Centrum för Hypnos och Psykoterapi 
 

 
 

För 17:e gången: 
 

Utbildning i klinisk hypnos i Stockholm - Start maj 2021 
Grundkurs 100 tim + Fortsättningskurs 100 tim + handledning. 

 
Evidensbaserad, processinriktad metodutbildning för psykologer, 

psykoterapeuter, läkare + annan leg. vårdpersonal. 
 

”Framkomliga terapimetoder innehåller inslag som når höger hjärnhalva (upplevelsehjärnan), 
berör affektnivåer och ger möjligheter till nya neurala kopplingar, för bästa effekt. ” 

(Hjärnforskaren Allan Schore, The art of Psycotherapy.)  
 

Sagt om kursen: 
”Här bjuds på gedigen teoretisk kunskap och en skattkista av metodik!” 

”Underbar kurs, det roligaste jag gjort!” 
”Bra balans mellan teori och praktiska övningar.” 

 
Info: http://chp.nu/grundkurs-i-klinisk-hypnos/ 

Anmälan: inger.slussen@gmail.com 
 

 
  

Diplomerad controller
Utvecklingen går från renodlad ekonomistyrning mot en 
bredare verksamhetsstyrning, vilket ställer stora krav på 

bred kompetens.

Utbildningen omfattar 5 block på sammanlagt 10 dagar:
• Ekonomisk uppföljning och analys
• Ekonomiska kalkyler
• Styrmodeller
• Ekonomiska risker, Företagsvärdering, Presentation del 1
• Presentation del 2, Controllerns roll, Diplomering

Utbildningsstart: 
Stockholm 26 maj | Göteborg 11 juni

Anmälan och läs mer på
www.taurusekonomi.se

Info: www.chp.nu/grundkurs-i-klinisk-hypnos/ 

Utbildning för livskvalitet
Stiftelsen Silviahemmet

H.M. Drottningen delade ut Silviahemmets  
certifikat nr 100 till Lotsens vård- och omsorgs-
boende i Nynäshamn i februari 2020.

SILVIAHEMSCERTIFIERING OCH KURSER I DEMENSKUNSKAP 
KONTAKTA OSS INFO@SILVIAHEMMET.SE  |  WWW.SILVIAHEMMET.SE
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Röntgensjuksköterska – 3-årig 
högskoleutbildning på akademisk 
bas

säker diagnos och behandling. 

Du behöver kunskaper inom bland annat 
radiografi, radiologi, omvårdnad, medicin 
och strålningsvetenskap.

Röntgensjuksköterskans yrke är under 
ständig utveckling. Undersökningsme-
toder med allt högre teknikinnehåll och 
ständigt ny apparatur kräver att rönt-
gensjuksköterskan håller sig a jour med 
utvecklingen och snabbt kan ta till sig 
nyheter.

En röntgensjuksköterska arbetar på 
röntgenavdelningar på sjukhus, vårdcen-
traler och privata kliniker samt även inom 
djursjukvården. Det finns också en inter-
nationell arbetsmarknad. Röntgensjukskö-
terskor kan även arbeta inom utbildning 
och hos företag som säljer medicinsktek-
nisk utrustning och läkemedel.

Röntgensjuksköterskan arbetar i en 
högteknologisk miljö med omvårdnad 
och avancerad teknik. Hen utför under-
sökningar och behandlingar med hjälp av 
röntgenstrålar, ultraljud, magnetfält och 
radioaktiva isotoper. 

Här kombinerar du teknik, vård och 
mänskliga möten. Mötena med patienter-
na är ofta relativt korta och ställer stora 
krav på en förmåga att kommunicera och 
skapa trygghet och förtroende.

Radiologin har en central roll inom 
sjukvården och den avancerade tekni-
ken ger svar som ligger till grund för 
många viktiga beslut om fortsatt vård och 
behandling. Arbetet kräver eget ansvar 
och kreativitet och innebär att självstän-
digt planera, utföra och kvalitetsgranska 
röntgenundersökningar och framställa det 
bildmaterial som ligger till grund för

Visste du att det är 
röntgensjuksköterskor som utför de 

flesta av de 5 miljoner medicinska 
exponeringar som sker årligen på 

Sveriges röntgenavdelningar?

 SPONSRAD ARTIKEL
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Retreatcenter i Småland

I den lilla byn Mundekulla utanför Emmaboda hittar du vårt retreatcenter, från början ett förfallet ödehus som inköptes 
1998 numera en modern anläggning med besökare från hela världen. Verksamheten drivs utifrån hållbara motiv vilket 
du märker genomsyrar hela anläggningen. En del hävdar att Mundekulla är en av ”Smålands bäst bevarade hemligheter” 
där dåtid möter nutid med siktet inställt mot en hållbar framtid. 

Kay Pollak är en av Sveriges främsta föreläsare inom personlig utveckling sedan 30 år tillbaka. Han är också en av 
Sveriges mest framgångsrika manusförfattare och regissörer. Hans film ”Så som i Himmelen” blev Oscars-nominerad 
och sågs av 1,5 miljoner svenskar. Nu går musikalen för fulla hus i Stockholm, Oslo m fl städer. De som upplevt hans 
workshop ”Ändra dina tankar – ändra ditt liv” brukar unisont säga: -En livsförändrande upplevelse! 

Välkommen att uppleva Mundekulla med Kay eller med någon annan av våra uppskattade kurser, retreats eller festivaler.

www.mundekulla.se

KAY POLLAK
Ändra dina tankar Ändra ditt liv 

9-11 Oktober 2020



SOCIAL SELLING - FRÅN LIKES TILL AFFÄRER

Kombinera e-post med LinkedIn, telefon samt några andra sätt

S A L E S M A K E O V E R . S E

BESTÄLL BOKEN PÅ ADLIBRIS.COM

Provläs!
Denna bok är skriven för alla säljare som vill lära sig använda 
Social Selling i sitt säljarbete. Bokens Social Selling metod ger 
en högre hitrate, kortare säljprocesser och fler inkommande leads.



Medlem i ILN – International Lawyers Network – 
ett av världens största a�ärsjuridiska nätverk

Din partner vid
fastighetstransaktioner

Ekenberg & Andersson är en fullservicebyrå 
med inriktning på svensk och internationell 
affärsjuridik. Genom vår erfarenhet kan vi 
erbjuda Dig och Ditt företag högklassig och 
professionell affärsjuridisk rådgivning i komp-
licerade sammanhang.

Tel: 08-463 07 50           info@ekenbergandersson.se         www.ekenbergandersson.se
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SÄLJ- & LEDARUTBILDNING
PÅ DINA VILLKOR  

BOKA DIN KURSPLATS PÅ 
WWW.BISEVO.SE/UTBILDNING

Du får lära dig det viktigaste i rollen 
som chef eller säljare! 

Under programmet får du coachning via Teams. 
Du får också utbildning tillsammans med andra i 
live webinars och en utbildningsapp. I appen får 
du uppgifter att göra, som stärker din förmåga. 



SÖK HÖSTENS
 KURSER

INNAN 15 MAJ 

FILM  FOTO TEATER
MUSIK BILD TEXT 

ALLMÄNNA LINJER

Nordiska ligger i vackra omgivningar i Kungälv, bara 20 min från centrala Göteborg. 
Skolan och internatet präglas av sin nordiska profil med deltagare och personal 
från de nordiska länderna och hela världen. Nordiska folkhögskolan är religiöst och 
politiskt obunden. Utsikten måste vara fri!

NORDISKA.FHSK.SE



08-752 16 80 www.silf.se

Vi växer med våra kunder 
och söker fler konsulter 

till befintliga och framtida 
konsultuppdrag.

Intresserad? 
Vi behöver dig! 
konsult@silf.se

SILF ÄR SPECIALISTER INOM INKÖP OCH LOGISTIK SEDAN 1956 
UTBILDNING • AKADEMIER • NÄTVERK • KONSULTING • CERTIFIERINGAR

Pussel_250x178.indd   1 2019-06-12   10:25

      40    HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA       ANNONS

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN REGUITY GROUP

Läs mer på:
www.nvr.se

Digitala personaloptioner – Equity made simple

Reguity Group bildades 2006 för att hjälpa 
onoterade företag i processen att digitalt ad-
ministrera transaktioner och dokumentation 
av ägande av aktier och derivat.

– Vi skapade först NVR.se för digital bok-
föring av aktiebok och därefter VPZ.se, en 
avancerad plattform som ger komplett över-
blick och investeringshistorik i realtid för de 
som investerar i onoterade bolag. Poängen 
med personaloptionsprogram att vara ett in-
citament faller om man inte synliggör dem, 
säger Ekon dr Henrik Kristensen, grundare 
och VD för Reguity Group AB (publ).

Administrera personaloptionsprogram
Kombinationen NVR.se och VPZ.se ska-
par en effektiv infrastruktur för att ge ut och 
administrera optioner i NVR.se, vilka sedan 
synliggörs i depåtjänsten VPZ.se. Smarta no-
tifieringar påminner samtliga parter i god tid 
innan optionerna förfaller.

– Optionstjänsten fungerar lika bra för no-
terade aktiebolag med onoterade persona-
loptioner, som för internationella bolag eller 
svenska onoterade bolag med internationella 
optionsinnehavare.

Därmed kan finansiella och juridiska rådgi-
vare överlämna en fullständig tjänst till sina 
klienter, utöver avancerade kalkyler och op-
tionsavtal. Som en bonus blir dessutom ad-
ministrationen billigare.

Optioner i nästa svenska Unicorn
Reguity vill göra alla optioner enkelt överlå-
telsebara, så det blir lika smidigt att investera 
i onoterade teckningsoptioner, personalop-
tioner eller warranter som i noterade publika 
aktiebolag. 

– Det skapas enorma värden i dessa fö-
retag och många skulle gå än bättre med 
effektiva incitamentsprogram och access till 
nya finansiella instrument. Det får man via vår 
lösning, avslutar Henrik.

Att administrera personaloptionsprogram har länge varit ett tidskrävande 
arbete. Dessutom har själva syftet, att vara ett framåtriktat incitament för 
nyckelpersoner, försvårats av bristande tillgänglighet till relevant dokumentation. 
Att digitalisera investeringar i blivande svenska ”unicorns” innan de noteras, samt 
att skapa en överblick av onoterade innehav är bakgrunden till Reguity’s digitala 
plattformar NVR.se och VPZ.se.

Henrik Kristensen, grundare och VD för Reguity Group AB (publ).

reguity group

Reguity Group AB (publ) är den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i
privata företag i Nordeuropa. Reguity erbjuder ett brett sortiment av digitala online/offline-
verktyg och tjänster för aktieägare och portföljförvaltning samt finansieringsrådgivning för
privata företag.

FAKTA

”Optionstjänsten fungerar 
lika bra för noterade 
aktiebolag med onoterade 
personaloptioner”



Med Hyteras sortiment av PoC-radios kan man enkelt kommunicera över 
mobilnätet eller Wi-Fi till en eller flera personer samtidigt.

Hytera PNC370
Hytera PNC370 är en renodlad PoC-radio för snabb och enkel 

kommunikation mellan flera personer samtidigt. Hytera PNC370 
använder tekniken Push-To-Talk över mobilnätet eller Wi-Fi och med 

sitt kompakta format samt sin förstärkta högtalare så blir Hytera 
PNC370 snabbt en oumbärlig kommunikationsenhet i din organisation.

Hytera PNC550 
Hytera PNC550 är en kompetent och ruggad smartphone och PoC-radio, 

allt i ett! Som smartphone levererar PNC550 funktioner som Android 
8.1, 5 tums skärm med gorillaglas, högpresterande kameror och dubbla 

simkortsplatser. Utöver detta så är PNC550 en PoC-radio med en 
professionell Push-To-Talk-knapp, överfallslarm knapp och förstärkt 

högtalare med extremt bra ljud.

Framtidens komradio är redan här!

DOROTEA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Westel / Lappland Networks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 010 410 33 00

GÄVLE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ring Up   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 026-420 18 10

GÖTEBORG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 031 – 745 88 80

HUDIKSVALL  .  .  .  .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0650-525252

HUDIKSVALL  .  .  .  .  .  .  .  . Nordic e-Com  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0650-469300

KARLSTAD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ring Up   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 054-100425

LINKÖPING  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .013 – 14 65 65

LULEÅ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0920-45 10 10

MALMÖ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 040-6061100

PITEÅ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0911-22 10 10

SKELEFTEÅ   .  .  .  .  .  .  .  .  . Tell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0910-75 21 00

SKELEFTEÅ   .  .  .  .  .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0910 – 70 12 20

STOCKHOLM  .  .  .  .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .08 – 606 20 00

STOCKHOLM   .  .  .  .  .  .  .  . WS Solutions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 08 –121 48 184

SUNDSVALL  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 060 – 606 65 65 / 060 – 66 37 00

UMEÅ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .090 – 70 44 70

VÄSTERÅS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 021-4505050

UDDEVALLA  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0522-656990

ÖRNSKÖLDSVIK   .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0660 – 29 61 00

ÖSTERSUND   .  .  .  .  .  .  .  . Stjärna Fyrkant   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .063 – 57 42 00

Vill du veta mer? Kontakta Zodiac Sverige AB, auktoriserad distributör av 
Hyteras produkter eller någon av våra certifierade återförsäljare. 

Läs mer på www .zodiac .se
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ZodiacSverige

Ruggad 
smartphone 
med inbyggd 
PoC-radio!



Lillsveds folkhögskola, i Stock-
holms skärgård på norra 
Värmdö, erbjuder dig som vill 
arbeta med hälsa, idrott, trä-
ning och äventyr ett roligt sätt 
att studera. Genom att fläta 
ihop träning och personlig 
utveckling med utbildning når 
vi mottot: ”Lillsved coachar 
för livet”!

Lillsved är intimt förknippat med 
idrott och hälsa. Nacka Skoglund 
och Gunnar Gren har laddat upp här, 
liksom Charlotte Kalla, Emil Jönsson 
och åtskilliga andra idrottsstjärnor. 
Och självaste prins Daniel har utbil-
dat sig till fritidsledare på Lillsveds 
idrottsfolkhögskola. 

Ledarskap inom hälsa, idrott 
och äventyr
Lillsveds idrottsfolkhögskola har 
profilen ledarskap inom hälsa, idrott 
och äventyr. Ägare/huvudman för 
verksamheten är Svenska Gymnastik-
förbundet, RF och SISU.
   Fysisk aktivitet och upplevelseba-
serat lärande genomsyrar lärandet, 
vilket gör att tiden på Lillsved blir 
omväxlande, rolig och aktiv för dig 
som studerar. Lillsved ligger i vackra 
omgivningar i Stockholms skärgård 
med skog, öar och hav.

Att läsa på folkhögskola
På en folkhögskoleutbildning får du 
uppleva undervisning på ett annat sätt 
än du kanske är van vid. Det är 

en form av vuxenutbildning för dig 
som vill komplettera din tidigare 
utbildning för att få allmän högskole-
behörighet, eller för dig som vill ha en 
rolig och utvecklande väg till arbets-
marknaden. På Lillsved finns det 
många tillfällen att träna och idrotta. 
Här finns tennisplaner, idrottsplats, 
spår för joggning, vandring och skid-
åkning, utegym, idrottshall, gruppträ-
ningslokaler, stort gym, spinningsal, 
bastu, m m. Skolans internat har plats 
för 75 elever, men det är också lätt 
att pendla de ca 50 minuterna från 
Stockholm.

Läs med CSN-stöd, träna 
och ha roligt
Alla utbildningar är CSN-berättigade 
på gymnasial nivå, vilket gör det lätt 
att finansiera studierna. 
Lillsveds folkhögskola kan erbjuda ro-
liga utbildningar för dig som brinner 
för idrott, friskvård och träning – och 
dessutom vill studera och få allmän 
högskolebehörighet. Genom personlig 
utveckling och en inspirerande om-
givning kan alla nå sina mål. Folk-
högskolan på Värmdö skapar en bra 
grogrund för studerande som älskar 
att röra på sig, och dessutom vill ta 
sina studier och framtid på allvar.

Högskoleförberedande ut-
bildningar, heltid
Väljer du om du söker ett alternativ 
till andra skolformer, behöver kom-
plettera eller bygga på tidigare studier 
och vill få allmän behörighet till 
högskola/universitet eller arbetsliv.

 Du kan välja mellan fyra inriktningar

- Kampsport
- Idrottsledare
- Personlig tränare
- Självledarskap

Yrkesutbildningar, heltid

Hälsocoach, lic personlig 
tränare och gruppträningsin-
struktör
Sveriges bredaste PT- utbildning

Högre utbildning skidlärare
Vi utbildar nästa generation skidlära-
re/snösportledare i samarbete med 
Svenska skidlärarförbundet

Lärarassistent
Arbeta med barn/ungdomar i skolan 
och gör skillnad med hälsa och 

Lillsved, en folkhögskola för alla som gillar 
hälsa, idrott, träning, kost, 
upplevelser och äventyr!

Yrkesutbildningar, deltid 
på distans

Hälsoinspiratör
För dig som vill vägleda träning och 
friskvård i företag och organisationer

Holistisk Coach
För dig som vill jobba med hela 
människan .

Lic personlig Tränare
Bli en kompetent PT i träning i 
branschen.
 
Entreprenör inom idrott och 
hälsa
Skapa ett framgångsrikt företagande 
inom branschen idrott och hälsa

Läs mer på: www.lillsved.se

LILLSVED
Coachar för livet

Hälsocoach, lic 
personlig tränare och 
gruppträningsinstruktör
Sveriges bredaste PT-utbildning.
Leder bl a till Almega friskvårdsföreta-
gens PT-licens för Sverige och EA-licens 
för arbete utomlands.  
 
Högre utbildning skidlärare
Vi utbildar nästa generation skidlärare/
snösportledare i samarbete med Svenska 
skidlärarförbundet.

Lärarassistent
Arbeta med barn/ungdomar i skolan 
och gör skillnad med bl a hälsa och 
rörelse.
 

Lic personlig Tränare
Bli en kompetent PT i träningsbranschen.
Leder till Almega friskvårdsföretagens 
PT-licens för Sverige och EA-licens för 
arbete utomlands.  
 
Entreprenör inom idrott och 
hälsa
Skapa ett framgångsrikt företagande 
inom branschen idrott och hälsa.

.

Det är ett alternativ till KomVux för 
dig som vill komplettera din tidigare 
utbildning för att få allmän högskole-
behörighet,

trestudier och vill få allmän behörighet 
till högskola/universitet eller arbetsliv. 

Yrkesutbildningar, heltid

Hälsocoach, lic personlig 
tränare och gruppträningsin-
struktör
Sveriges bredaste PT- utbildning

Högre utbildning skidlärare
Vi utbildar nästa generation skidlä-
rare/snösportledare i samarbete med 
SLAO (Svenska Liftanläggningars 
Organisation)

Idrottspedagog
För dig som vill utvecklas som ledare 
samt kunna arbeta som projektledare 
med inriktning idrott, friluftsliv och 
äventyr. 

Högskoleförberedande 
utbildningar, heltid

Idrott & Träning
Väljer du om du söker ett alterna-
tiv till andra skolformer, behöver 
komplettera eller bygga på tidigare 

Yrkesutbildningar, deltid 
på distans

Hälsoinspiratör
För dig vill vägleda träning och 
friskvård i företag och organisa-
tioner

Holistisk Coach
För dig som vill jobba med hela 
människan

Lic personlig Tränare
Bli en kompetent PT i tränings-
branschen

Entreprenörskap – Hälsa 
och hållbar utveckling
Skapa ett framgångsrikt före-
tagande inom hälsa, hållbar 
utveckling och välbefinnande



NYHET!



PÅ HANDELSHÖGSKOLAN 
KAN DU GÖRA KARRIÄR
AV D IN GREJ .

Handelshögskolans kandidatprogram Business & Economics och 
Retail Management ger dig den bästa grunden till en karriär 
inom det du brinner för.

Läs mer om hur din framtid kan se ut på hhs.se


