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Yrkeshögskola: 
Vad och varför?
Vägen till jobb: Yrkeshögskolan är resultatet av arbetsmarkna-
dens behov av fler utbildade och kompetenta personer. Det är 
där Xenter – och framför allt du – kommer in. Våra studieme-
delsberättigade utbildningar ger dig den kunskap som faktiskt 
behövs, och som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Därför är 
Xenter första steget mot din bransch.

I samarbete med branscherna: Vi på Xenter samarbetar med 
många företag, organisationer och högskolor. Utbildningarna 
granskas och beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan, men 
det är representanter från branschen som till stor del utformar 
de specifika utbildningarna. Därför kan vi tillsammans garantera 
att din utbildning alltid är relevant och av hög kvalitet – du får 
just de kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar. 

Lärande i arbete: Den viktigaste delen i detta samarbete är 
den tid då du praktiserar ute i din yrkesroll. Denna period kallas 
LIA, Lärande i arbete, och upptar en tredjedel av studietiden. 
Som student hos oss får du inte bara rätt kunskaper – du får 
visa vad du kan också, för någon som behöver din kunskap. Just 
LIA är en starkt bidragande orsak till att fyra av fem har skaffat 
sig jobb strax efter examen från Xenter. Vår starka koppling till 
branschen ger helt enkelt resultat. 

Kortfakta YH på Xenter:
- Mellan ett och två år långa utbildningar.
- En tredjedel av tiden är Lärande i arbete, LIA.
- Hög andel lärarledda timmar.
- 85% av studenterna är i arbete sex månader efter examen.
- Över 400 samarbetspartners från olika branscher.
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Foto: Patrik Lark, Xenter.
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Genom Xenter möter du din bransch. Vi är 
länken. Och vi vet vad som efterfrågas. Därför 
är det möjligt att via Xenter ta steget direkt 
ut i arbete. Vi skräddarsyr våra utbildningar 
tillsammans med många företag, organisatio-
ner och högskolor. De bidrar med föreläsare, 
deltar på arbetsmarknadsdagar och erbjuder 
praktikplatser.

Du ska också ut och praktisera i din yrkesroll 
under en stor del av utbildningen. Där lär 
du dig från professionella och skaffar sam-
tidigt nyttiga kontakter. Kombinationen av 
praktiskt och teoretiskt lärande är styrkan i 
utbildningen. 

Undervisningen har en hög andel lärar-
ledda timmar, ofta med direkt koppling 
till branschen. Det är så vi gör vägen till 
ditt drömjobb kortare och fylld av möten. 
Med olika människor, med företag, och 
nya sätt att lära sig – möten som öppnar  
upp för en framtid med nya möjligheter.  
Ta steget!

Välkommen 
till oss

Gör dig attraktiv på arbetsmarknaden!
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Jessica Larsson, modellmakare, Prototal. Foto: Olle Eriksson.

Protes för en lårbenskula tillverkad av titanpulver och 3D-laserteknik. Foto: Arcam
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Området 3D-prin ting, ad di tiv till verk ning 
AM (ad di ti ve ma nu factu ring), är inte helt 
nytt men här görs just nu in ten si va fram steg 
som möjliggör använd ning i större ska la och 
med mer affärsmässig het. Vi står mitt i en 
tid av ex pe ri men te ran de och ut veck ling av 
pro gram va ror, skri va re och ma te ri al.
 Hur före ta gens kom mer si el la am bi tio-
ner ska sam ver ka med den na tek niks nya 
möjlig he ter är del vis out fors kat, men mark-
nads un dersökning ar pe kar mot en lo van de 
ut veck ling.
 Yrkesroller och branscher som idag använ-
der tek ni ken är kon struktörer och pro dukt-
ut veck la re, ar ki tek ter, in du stri de sig ners, 
verk tygs till ver ka re, gum mi-, plast-, for dons-, 
verk stads- och me di ci nin du strin. Man till-
ver kar pro to ty per, pro te ser, flyg plans de lar, 
smyc ken, konst och de sign, så som hau te 
coutu re-plagg och skor.
 Med ex a men från oss kom mer du inte 
i första hand att de sig na egna pro duk ter 
utan vara den som kon kret ga ran te rar att 
till verk ning en blir bra.

Ef ter ut bild ning en ska du ha 
färdig he ter i att:
•  Pro du ce ra föremål med 3D-tek nik
•  Använda CAD-pro gram för att an pas sa 

mo del ler till pro duk tion med 3D-teknik
•  Pro du ce ra och kon ver te ra CAD-fi ler och 

kon struk tions fi ler till ut skriv ba ra fi ler
•  Använda 3D-skann rar för mo del l ut veck-

ling och mätning ar
•  Un derhålla och ser va 3D-print rar 
•  Använda 3D-mo del le rings pro gram för 

vi su a li se ring av pro duk ter och miljöer
•  Dis ku te ra med kun der och omsätta de ras 

förslag och idéer till re a lis tis ka hand lings-
pla ner

•  Bedöma ma te ri als funk tion och använd-
nings områden vid 3D-print ning

•  Bedöma vad som är möjligt att tillverka 
i 3D-teknik

•  Utt ryc ka dig yr kesmässigt i skrift och 
tal på eng els ka och läsa ma nu a ler på 
eng els ka.

3D-tekniker

Var med och ut veck la fram ti dens pro duk tions me to der. 
3D-prin ting används idag för pro to ty per men också till 
den ta la pro duk ter, flyg plan och and ra ”re serv de lar” till 
såväl människor som ma ski ner. 

Kurser i utbildningen
• 3D-skan ning, 15p
• CAD och 3D-mo del le ring, 60p
• Ex a mens ar be te, 20p
• Kom mu ni ka tion, 20p
• Prin ter tek ni ker och pro gram för  
 3D-ut skrifter, 30p
• Prin ter tek ni ker och pro gram för 
 3D-ut skrifter, 25p
• Pro duk tion av tjäns ter och
  3D-ut skrif ter, 50p
• LIA, Pro gram han te ring och 
 3D-ut skrif ter I, 30p
    LIA, Pro gram han te ring och 
 3D-ut skrif ter II, 35p
• LIA, Verk sam hets- och pro duk tions-

o ri en te ring, 20p
• Vi su a li se ring och 3D-de sign, 50p
• Yr kes eng els ka, 45p

Behörighetskrav
•  CAD1 (CADCA D01) 50 poäng 
 al ter na tivt CAD-tek nik A, 50 poäng 
 el ler mot sva ran de
•  Eng els ka B/ Eng els ka 6 (GY11) 
 el ler mot sva ran de
•  Ma te ma tik B/ Ma te ma tik 2a/ 2b/ 2c/ 
 el ler mot sva ran de
•  Svens ka B/ Svens ka 2/ Sv som and ra 
 språk 2 el ler mot sva ran de
•  Ett års yr kes er fa ren het hel tid el ler 
 mot sva ran de oav sett yr kes område.
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Johan Österdahl på 3D Skaparna Stockholm.

2 år
400 YH-poäng

Ef ter ut bild ning en ska du ha 
kun ska per om:
• Pro duk tions pro ces sen knu ten till 
 3D-print ning
•  Be re dning av rit ning ar och ämnen för 

3D-ut skrif ter
•  Ma te ri als egen ska per vid 3D-tek nik
•  Kon struk tions rikt ning ar och dess re la tion 

till 3D-ob jekt
•  Da ta fi ler och fi lers egen ska per för att 

prin tas
•  Fil for mat inom 3D som van li gen går att 

skri va ut
•  Prin ter tek ni ker och tek ni ker nas möjlig-

he ter och begräns ning ar
•  Se rie pro duk tion (AM) re spek ti ve pro to-

typ pro duk tion
•  3D-skan ning av ob jekt för mo del le ring 

och pro duk tions kon troll.

Läs mer på: www.xenter.se/utbildning/3d-tekniker >>
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Varför valde du att göra din praktik på 3D Skaparna Stockholm?
Det är för att det är ny spännande teknik som växer. Att 
man kan skapa något i fysisk form från en digital källa. 
Allt ifrån skulpturala porträtt till industriella prototyper. 

Vad får du göra för uppgifter på 3D Skaparna Stockholm?
Jag får oftast originalfiler av prototyper från bestäl-
laren, som jag först kontrollerar och sedan lägger upp 
i skrivarprogrammet för utskrift. När objektet är utskri-
vet behöver man i vissa fall efterbearbeta och ta bort 
stödmaterial mm. Modeller som skrivs ut i färg behöver 
även efterbehandlas med härdning och vaxning.

Vad för typ av uppdrag får ni?
Vi jobbar väldigt brett och gör allt från modellering  
(i 3D-program) till inskanning och 3D-utskrift. Föremålen 
kan vara allt från små komplexa prototyper till större 
modeller. Om man behöver ändra skalan på modellen 
så är det enkelt gjort med en 3D-utskrift, vi gör till 
exempel miniatyrer på människor som vill avporträttera 
sig själva i fysisk form.

Vad är det för typ av företag och branscher som lägger jobb 
hos er?
Det är industridesigners, konstnärer och entreprenörer. 
Vi hjälper även andra kunder från en idé till en färdig 
fysisk produkt.

Vilka egenskaper bör man ha som 3D-tekniker?
Man ska ha ett grafiskt sinne och förstå tre dimensioner, 
vara en problemlösare som ser möjligheterna istället 
för begränsningar. Kreativitet och uppfinningsrikedom 
är också bra egenskaper. Man bör ha hygglig förståelse 
för något av de 3D-program som finns på marknaden.

Hur är det att studera på Xenter?
Det är bra. Lokalerna är underbara och fräscha och bra 
lärare med mycket erfarenhet som verkligen satsar på 
mig och engagerar sig.

3D-tekniker

Johan Österdahl – 3D-tekniker 3D Skaparna Stockholm 3D-printning möjliggör tillverkning av komplicerade former i ett 
stycke och till skillnad från gjutna produkter behöver dessa inte vara 
solida, vilket sparar vikt. Foto: Jan Sätherlund.

Camilo på 3D Skaparna skannar in ett ansikte för produktion av en 
cosplay-mask med perfekt passform. Foto: Patrik Lark.

3D-filer kan lätt skalas om till valfri storlek. Foto: Patrik Lark.
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Led nings grup pen

Maria Krebs
Arcam AB

Camilo Chavez
3D Skaparna Stockholm

Daniel Ljungstig
3DVerkstan

Anders Tyrland
3DVerkstan

Nicklas Jarl
Creative Tools

Michael Lindahl
Ericsson

Martin Elofsson
Grafiska Företagen

Perspektiv från branschen

Bo-Göran Andersson
Höganäs AB/Digital Metal AB

Louise Maniette
KTH, Industriell teknik

Tommie Nyström
Linköpings universitet

Lars-Erik Rännar
Mittuniversitetet

Evald Ottosson
Protech AB

Henrik Lundell
Prototal AB

Pär Nobring
r.a.p.s AB

Mikael Schuisky
Sandvik

Niklas Lind
Scania

Kalle Grennfalk
Solidmakarna AB

Patrik Lindberg
We Do AB

John Wimark
Signcom

Jan Sätherlund
Xenter

Två studeranderepresentanter

I en allt mer konkurrensutsatt 
svensk tillverkningsindustri 
upplever vi som företag 

att behov av välutbildad personal är ett 
krav för fortsatt verksamhet. Behov av 
3D-tekniker kommer växa i takt med den 
utveckling som idag sker, fler och fler vari-

Oreck Fixture.
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I och med den stigande an-
vändningen av additiv teknik 
för produktion ökar kraven 

på kunskap för att metoden skall använ-
das effektivt. I vårt arbete möter vi många 
företag som med ljus och lykta söker efter 
kompetent och utbildad personal. 
Evald Ottosson, VD Protech & ordf. SVEAT

anter och uppdateringar på produkter och 
utrustning krävs för att möta marknadens 
designkrav och där har sådan kompetens 
en viktig funktion att fylla. Vi som företag 
har stora behov av denna typ av yrkes-
kompetens både på kort och lång sikt.
Henrik Lundell, VD Prototal.
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Adam Lindqvist fick jobb på Schindler som hissinstallatör redan under praktiken.
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Be ho vet av fler hiss tek ni ker med mo-
dern kom pe tens är stort. Höga krav på 
säker hets reg ler och de långa ser vice av-
talen mellan kund och företag gör ar-
bets mark na den mindre känslig för kon-
junk tur sväng ning ar. Bran schen pri o ri te rar 
kom pe tensförsörj ning en av hiss tek ni ker 
ef tersom det i fram ti den påver kar före ta-
gens möjlig he ter att le ve re ra, in stal le ra och 
un derhålla lo gistiklösning ar.
 Hiss tek ni kerut bild ning en är fram ta gen till-
sam mans med ar bets li vet för att skräddar sy 
yr kes rol len på bästa sätt. Ut form ning en sker 
i led nings grup pen där bran schföreträdare 
är i majoritet.
 Krav på ener gi ef fek ti vi se ring ar och mer 
miljömässigt skon sam ma lösning ar är en 
driv kraft för mo der ni se ring av de his sar som 
re dan finns, sam ti digt som det ställer krav 
på ny kom pe tens bland lan dets hiss tek ni-
ker. Hissföre ta gens kun der ställer ökade 
krav på tillgäng lig het och god ser vice. Det 
hand lar inte bara om tek nisk ser vice utan 
också om samhällets krav på snabb het och 
so ci al kom mu ni ka tion.

Hisstekniker

Hiss tek ni ker är både ett tek niskt och so ci alt yrke. 
Du ar be tar som pro blemlösare och tek nisk spe ci a-
list och re ser en sam runt i din ser vice bil mel lan oli ka 
ar bets plat ser. Därför krävs so ci al kom pe tens för att 
kun na kom mu ni ce ra med alla inblandade.

Ef ter ut bild ning en ska du ha 
färdig he ter i att:
• välja verk tyg, in stru ment och ma te ri al
• använda och sköta verk tyg, in stru ment 

och ut rust ning
• mon te ra oli ka ty per av his sar
• mäta iso la tions re si stans
• med nog grann het följa ar bets- och 

säker hets in struk tio ner
• ut nytt ja ak tu ellt ma te ri al
• använda ak tu el la ar bets un der lag vid 

mon te ring, an slut ning och avhjälpan de 
av fel

• utföra och följa upp egen kon troll
• läsa pro dukt-, bygg- och anlägg nings-

rit ning ar
• mon te ra och an slu ta kab lar och 
 led ning ar i en hiss in stal la tion
• un derhålla, hit ta och avhjälpa fel på 

elekt ris ka anlägg ning ar och ap pa ra ter 
i his sar

• an slu ta in stru men ten för mätning vid 
kon troll och felsökning

• lösa pro blem självständigt med säker het 
i fo kus.

Kurser i utbildningen
• Branschöver sikt och säker hets frågor, 

5p
• El kun skap – tek nisk spe ci a li se ring 

his sar, 30p
• Hiss tek nik: Hyd rau lik, 5p
• Hiss tek nik: Me ka nik, 10p
• Hiss tek ni ker – yr kes rol len i te o ri och 

prak tik, 5p
• In stal la tion, 30p
• Kun der, reg ler och do ku men ta tion, 5p
• Lågfarts his sar och 
 ställ nings byg gan de, 5p
• LIA, 65p
• Mo der ni se ring, 20p
• Rull trap por: in stal la tion, om bygg nad 

och ser vice, 10p
• Ser vice, miljö och ener gi, 10p

Behörighetskrav
Gym na sie sko lans yr kes pro gram El- 
och ener gi (GY11), el ler med upp vi san de 
av in tyg, likvärdig ut bild ning med 
mot sva ran de te o re tis ka och prak tis ka 
kun ska per, färdig he ter och 
kom pe ten ser. Ett års hel tids 
yr kes er fa ren het el ler mot sva ran de.

Läs mer på: www.xenter.se/utbildning/hisstekniker-installation-reparation-och-service >>

1 år
200 YH-poäng

Ef ter ut bild ning en ska du ha 
kun ska per om:
• la gar, reg ler, före skrif ter samt nor mer 

inom fack området
• ak tu el la tek nik områden
• sy stem som påver kar yr kes rol lens ar-

bets mo ment där säker het, ar bets miljö 
och hälsa står i fo kus

• fackmässig het i utföran det
• be ho vet av ord ning på ar bets plat sen
• ser vicere la tio ner till and ra yr kes grup per 

och in tres sen ter (som t ex hy resgäster)
• ent re prenörskap i yr kes rol len
• mång falds frågor.
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Varför valde du att gå Hissteknikerutbildningen?
På gymnasiet gick jag Elprogrammet och sedan jobbade 
jag först på ett vägarbete och sedan på Gardemoens 
flygplats utanför Oslo. Jag var intresserad av byggbran-
schen och letade efter något yrke inom den som var 
ganska välbetalt och som passade mina förutsättningar. 
Då dök hisstekniker upp som ett intressant alternativ 
med sin blandning av el och mekanik.

Vad är det bästa med att jobba som Hisstekniker?
Det känns spännande för ingen dag är den andra lik. 
Även om hissarna för min del oftast är av samma modell 
så skiljer sig förutsättningarna i hisschakten åt. Roligast 
som nyanställd är att jobba med nyinstallation för då 
lär man sig hur hissarna fungerar och är uppbyggda, 
och då förstår man också hur felen uppstår.

Var gjorde du din LIA (praktik)?
Första och andra LIA:n gjorde jag på Nordisk Hiss i 
Karlstad, inom moderniseringar av hydrauliska lasthis-
sar. Tredje LIA:n gjorde jag på Schindler i Stockholm och 
höll då på med nyinstallation. Jag fick anställning där 
redan under LIA:n.

Vilka uppgifter utför du på Schindler?
Jag bygger upp hissen från grunden; nyinstallation. 
Sedan blir det lite service ibland också. Främst bygger 
jag bostadshissar, linhissar som går på remmar. 

Vilka egenskaper bör en hisstekniker ha?
Man ska vara självgående, ha ett tekniskt intresse, vara 
noggrann och säkerhetsmedveten. Man bör också vara 
beredd på att höga höjder i hisschakt förekommer.

Vad har du för tankar om framtiden?
Jag trivs fantastiskt bra på Schindler och vill gå vidare och 
utveckla mig som montör för att kunna bygga verkligt 
avancerade hissar längre fram.

Hisstekniker

Adam Lindqvist – hissinstallatör på Schindler
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Höga höjder förekommer i anslutning till hisschakten.
Foto: Stockimage.

Adam Lindqvist med sin servicebil. Körkort är ett måste för att kunna 
jobba som hisstekniker. Foto: Patrik Lark. 
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Leif Jansson 
ALT Mälardalen AB

Nils Boman 
Botkyrkabyggen 

Charlotte Teglgaard 
Hissförbundet

Daniel Nyman
Hissmekano AB

Perspektiv från branschen

Kjell Johansson 
Hydroware Elevation Technology

Ulrika Lönnqvist 
Kone AB

Stellan Lundström
KTH

Martin Burmester 
ThyssenKrupp Elevator Sverige AB
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Susanne Thomsen 
Schindler

Lars-Olof Johansson 
Xen ter
 
Två studeranderepresentanter 

Lika viktiga som specialiserade 
kunskaper inom teknikområdet 
är våra medarbetares förmåga 
att lyssna på kunderna och att 

lösa deras problem. Det innebär att en 
utbildning måste träna de blivande hiss-
teknikerna i att ge god service och att hitta 
och lösa problem när de uppstår. Vi har 
goda erfarenheter av de som genomgått 
YH-utbildning och ser gärna att fler får 
den möjligheten.
Ola Gunnarsson, ledamot i Hiss-
förbundets styrelse, VD för Motum AB.

Stockholms expansion innebär 
en ökad nyinstallation av hissar 
och rulltrappor, och – i
förlängningen – ökad efterfrå-

gan på service och underhåll. Branschen 
behöver tillgång till ett jämnt inflöde av 
välutbildade och praktiskt prövade nya 
hisstekniker för att möta både planerade 
avgångar och nya behov av kompetenta 
medarbetare. 
Juha Mennander, ordförande i 
Hissförbundet, VD KONE AB.

Behovet att löpande och i jämn 
takt utbilda fler hisstekniker 
med modern kompetens är 
stort. På grund av omfattande 

säkerhetsregler och längre serviceavtal mel-
lan företag och kunder är arbetsmarknaden 
också stabil och oberoende av tillfälliga 
konjunktursvängningar.
Richard Bergstedt, ledamot i Hissför-
bundets styrelse, Branch Manager North, 
Thyssen Krupp Elevator Sverige AB.

Led nings grup pen

Även rulltrappor och rullbanor ingår i en hissteknikers arbetsområde.
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Branschen håller just nu på att förändras, 
bland annat mot grön utveckling och sam-
hällsbyggnad. Det skapar möjligheter för dig 
som ska studera. Vi skräddarsyr vår yrkes-
högskoleutbildning tillsammans med bran-
schen. Och för att möta arbetsmarknadens 
nya efterfrågan inriktar vi oss på att samla 
kunskaper inom ekonomi, juridik, teknik och 
kommunikation - de breda kunskaper som 
en fastighetsförvaltare nu behöver.

Samverkan med branschen under studie-
tiden är avgörande för hela utbildningen. 
Under 22 veckor LIA (Lärande i arbete) kan 
du knyta kontakter till din bransch och tidigt 
skaffa dig erfarenheter. Du ska exempelvis 
utveckla, bevara och förädla både bostäder 
och kommersiella fastigheter. Som blivande 
fastighetsförvaltare möter du dessutom 
flera gästföreläsare och får genom studiebe-
sök inblick i branschens pågående projekt.

Väl på arbetsmarknaden är det viktigt 
att du har kännedom om regelverk kring 
miljö- och energimässiga krav och hur de 
påverkar arbetet. Du förbereds för detta 
bland annat under kurserna Ekonomi med 
fastighetsinriktning (50p), Ledarskap och 
personalansvar (15p) och IT för fastighets-
förvaltare (30p).

Fastighetsförvaltare

Vill du arbeta med människor, teknik och ekonomi? 
Idag är denna bransch på frammarsch. Efterfrågan 
blir allt större på utbildade fastighetsförvaltare 
med både bred kunskap och talang för att 
arbeta kundnära.

Ef ter ut bild ning en ska du 
ha färdig he ter i:
• kom mu ni ka tion (kund kon tak ter, förhand-

ling, re to rik, pe da go gik, psy ko lo gi, mång-
fald)

• att leda med ar be ta re (fas tig hetsvärdar, 
fas tig hetsskötare och fas tig hets tek ni ker)

• ana ly se ra nuläge och föränd rings be hov 
inom fas tig he ter na

• värde ra tek nisk in for ma tion och göra in-
ve ste rings- och lönsam hets beräkning ar

• säkerställa att fas tig he ter na ut veck las i 
en lig het med mål och pla ner

• att använda ak tu el la re gel verk (hy res av tal, 
upp hand ling, bransch stan dar der etc)

• system verk tyg (IT)

Ef ter ut bild ning en ska du 
ha kun ska per om:
• be grepp, mo del ler och me to der (tek nik, 

ju ri dik, eko no mi och kom mu ni ka tion)
• bygg nads un derhåll (in- och utvändigt 

samt ute miljö)
• håll bar het (miljöklass ning ar, cer ti fi e ring, 

livscy ke le ko no mi, av fall och ener gi be-
spa ring)

• säker het (brand, skal skydd, ute miljö, 
och ar bets miljö)

Kurser i utbildningen
• Ekonomi med fastighetsinriktning 

50p
• Fastighetsförvaltning 40p
• Fastighetsjuridik 65p
• Fastighetsrelaterad teknisk speci-

alisering 40p
• IT för fastighetsförvaltare 30p
• Ledarskap och personalansvar 15p
• Relationsutveckling för fastighets-

förvaltare 20p
• Lärande i arbete LIA 140p (inklusive 

examensarbete)

Behörighetskrav
An ting en:
gym na sie sko lans VVS- och fas tig-
hets pro gram (GY11) el ler ti di ga re 
Ener gip gm (EN) el ler mot sva ran de + 
Ma te ma tik A/ Ma 1a/ 1b/ 1c, Svens ka 
A/ Sv 1/ Sv and raspråk 1 samt minst 
två års yr kes er fa ren het hel tid ef ter 
gym na si et el ler mot sva ran de (oav sett 
bransch).
El ler:
gym na sie sko lans Eko no mi-, Samhälls-
ve tar-, Tek nik- el ler Na turp gm el ler 
mot sva ran de + Ma te ma tik A/ Ma 1a/ 
1b/ 1c, Svens ka A/ Sv 1/ Sv and raspråk 
1 samt två års yr kes er fa ren het hel tid 
ef ter gym na si et inom fas tig hets re la te-
rad verk sam het.

Läs mer på: www.xenter.se/utbildning/fastighetsforvaltare >>
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2 år
400 YH-poäng

• före tagse ko no mi (bud ge te ring, fas-
tig hets fi nan sie ring, in ve ste rings kal kyl, 
pay-off kal ky le ring, nyc kel tal, ent re-
prenörskap, försälj ning/ inköp, ut hyr-
ning)

• samhällse ko no mi (ar bets miljö, jor da bal-
ken, LOU, plan- och bygg lag, hy resju ri-
dik, av talsju ri dik, bransch reg ler)

• in stal la tion och in stal la tions sam ord ning 
(el, kyla, luft, och styrreg ler, VA, värme, 
tele- och datatrans port).
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Varför valde du att gå Fastighetsutbildningen?
Som ekonom ville jag byta bransch och såg fastighets-
branschen som intressant med flera gemensamma 
nämnare. Sedan gillade jag också kursupplägget och 
att det var mycket praktik. Då jag är högskoleutbildad 
tidigare tyckte jag att det skulle bli kul att få plugga 
mer yrkesinriktat.

Varför valde du att göra din LIA på Botkyrkabyggen?
Jag ville vara hos ett bolag som själva äger sina fast-
igheter, för då får jag möjlighet att se alla yrkesroller 
som; fastighetsförvaltare, miljövärd, reparatör, bovärd, 
kundvärd, teknisk förvaltare och ekonom.

Vad får du göra för uppgifter på Botkyrkabyggen?
Jag följer med miljövärdar på deras rondering av fast-
igheter, bovärdar som besiktar lägenheter, kundvärdar 
som tar emot hyresgästernas ärenden och reparatörer 
som tar emot felanmälningar. Eftersom det här är 
första praktikperioden så ska den verka orienterande 
om de olika yrkesrollerna som en fastighetsförvaltare 
ska samarbeta med.

Vad har du för framtidsdrömmar och mål?
Att jobba som fastighetsförvaltare på ett större företag 
som äger sina egna fastigheter.

Vilka är en fastighetsförvaltares viktigaste egenskaper?
Att man är socialt lagd och kan möta kunder och sam-
arbeta med andra yrkesroller då man är lite spindeln 
i nätet. Man bör vara både ekonomiskt och tekniskt 
kunnig. Även juridik är en viktig del.

Vilka förväntningar har du på utbildningen?
Att den ska ge en bra teoretisk grund och att praktiken 
ska leda till jobb direkt efter avslutad utbildning.

Ulrika Kyllergård under sin LIA på Botkyrkabyggen. Fastighetsförvaltare är ett brett yrke som spänner över fyra huvudfält.

Fastighetsförvaltare

Kundko
nta

kt Ekonom
i

Teknik
Ju

rid
ik

På Xenter får du inte bara den teoretiska kunskapen utan även grund-
läggande praktiska färdigheter för att fördjupa förståelsen för de 
hantverksmässiga tjänster som en fastighetsförvaltare behöver beställa 
eller upphandla. Foto: Patrik Lark.

Anna Pettersson och Lisa Fogel Gyllenhammar i klassrummet. 
Foto: Patrik Lark.
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Led nings grup pen

Susanne Axelsson
Botkyrkabyggen

Bertil Oresten
FM-konsulterna

Sigrid Katzler
KTH

Harald Claesson
Lennart Ericsson Fastigheter AB

Kent Pergeus
Kungsörs kommun

Farzin Mirsaidi
Sigtuna kommun
 
Christoph Vejde
Haningebostäder

Kicki Björklund 
Bostadsbolaget

 Jag ser ett stort behov av 
kund- och hyresgästorientera-
de förvaltare. Att kunna möta 

människor i tal och skrift och förstå och 
lösa deras fastighetsrelaterade problem 
är nyckelkompetenser numera.
Kent Pergéus, VD och teknisk chef, 
Kungsörs kommun.

Vi räknar med att 10 000 nya 
jobb behövs för att täcka  
pensionsavgångarna de 

närmaste tio åren och till det 6 000 jobb 
tack vare tillväxten.
Madeleine Rietschel, verksamhets-
ansvarig för Fastighetsbranschens 
Utbildningsnämnd.

Fastighetsförvaltare är ett yrke 
som kräver både bredd och djup 
och ett genuint intresse för fast-

igheter. Kunskapsnivån på vissa områden, 
t ex ekonomi, teknik och sociala relationer 
bör bli bättre. Min egen erfarenhet av att 
hantera relationer med människor med 
olika etnisk bakgrund gör att jag också vill 
trycka särskilt på detta behov i branschen. 
Vi måste kunna kommunicera med våra 
kunder kring fastighetsfrågor på ett sätt 
som passar dem. 
Farzin Mirsaidi, fastighetschef, Sigtuna 
kommun.

Jerry Noren
ISS Facility Services AB

Kenneth Christensen
Optimal  

Jenny Sundborg
Xenter

Två stu de ran de re pre sen tanter

Ledningsgruppen för ”Fastighetsförvaltare”. 
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Perspektiv från branschen
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Interiör från OB-buss.

EVS för highlightredigering och slowmotion.

Elin Jernberg i Kanal75:s studio vid Solvalla. Fo
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Livesändningsspecialist

Att jobba inom sport, underhållning, event och 
konserter är ett hårt men spännande arbete. 
I branschen för liveproduktion befinner du dig 
mitt i centrum, precis där det händer.

1,5 år
300 YH-poäng

Efter utbildningen ska du kunna:
• arbeta med livesändning i studio, ”on
  location” i OB-buss och med Flypack
• arbeta i funktioner som livekamera, 
 liveredigering/EVS-editing, Bing/Vision 

engineering, bildmixer, OB-assistent, 
grafikoperatör och TOM

• utföra liveredigering i verktygen Avid Me-
dia Composer och EVS och ha metoder 
för highlights-redigering både tekniskt 
och innehållsmässigt

• manövrera kamera i olika positioner vid 
en flerkamerasändning

• arbeta med ENG-kamera, ljus, ljud och 
redigering vid intervju samt kortare 

 reportage
• hantera elsäkerhet och ergonomi för att 

undvika skador i samband med arbete
• livesändningsspecialists arbetsmetoder 

och principer för problemlösning
• utifrån frilansarbetet kunna sköta och 

administrera sitt eget företag

Nicole O’Gorman Schmid vid rinkside. Foto: Björn Egertz

Kurser i utbildningen

•  Livesändningsproduktion 30p
• Kameraarbete för livesändning 25p
•  Liveredigering 30p
•  TV-teknik 50p
•  Villkor och förberedelser för 
 frilansarbete 15p
•  Idrottskunskap 5p
•  Examensarbete 25p
•  Lärande i arbete 1 & 2 120p

Behörighetskrav

Särskilda förkunskaper i form av minst 
godkända betyg i följande kurser eller 
motsvarande: 
Svenska A, Svenska 1 eller Svenska 
som andraspråk 1 i GY11.
Engelska A eller Engelska 5 i GY11. 
Datorkunskap A alternativt GY11-kurs 
där datorn är ett centralt verktyg.

Se fler bilder, filmer och reportage på: www.xenter.se/livetv >>

De flesta arbetar efter utbildningen som 
frilans åt ett eller flera produktionsbolag. 
Då ska du vara redo att arbeta med live-
sändningsteknik, med allt från kameror 
till bildmixer och slow-motionverktyg. Att 
kunna medverka till en bra livesändning 
handlar mycket om att befinna sig där det 
händer, när det händer. Det innebär resor 
och arbete kvällar och helger, både i studio 
och ute på fältet.
 Samverkan med branschen, till exempel 
med Mediatec, Nyhetsbolaget TV4 och 
UR/SVT, gör att utbildningsmomenten är 
aktuella och att du får rätt kompetens. Vi 
har erfarna bildproducenter, liveredigerare 
och kameramän som föreläser. Och genom 
studiebesök och utbildningsinsatser ute på 
företagen får du som studerande ta aktiv 
del av arbetet på plats. Därför kan du ta 
frilansuppdrag direkt efter examen.
 Men kanske viktigast blir de 24 veck-
orna LIA, Lärande i arbete. Fördelat på 
två praktikperioder får du då möjlighet att 
under studietiden omsätta dina kunskaper 
och färdigheter – du skaffar dig ett stort 
kontaktnät och goda förutsättningar att 
snart komma ut och arbeta.

Ef ter ut bild ning en kan du ar be ta  
i funktioner som:
• Sändningsproducent
• Kameraman
• Redigerare
• EVS-operatör
• Bildmixare
• Bing (Bildingenjör)
• OB-assistent/TOM-arbete
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Varför valde du att gå LiveTV-utbildningen?
Jag hade pluggat TV-produktion på gymnasiet innan 
och kände att jag ville ha en vidareutbildning, lära 
mig mera om branschen och tekniken. Det har varit 
ett stort intresse för mig länge.

Hur var din tid på Xenter?
Jag tyckte att det var bra. Det var en skön grupp 
människor från hela landet och i olika åldrar som gick 
i min klass. Det gjorde att vi fick bra sammanhållning 
och hade roligt när vi pluggade och gjorde till exempel 
mindre livesändningar från olika handbolls- och hock-
eymatcher. På Xenter fick jag en fördjupad kunskap, en 
helhet och en blick för allt som ingår i livejobbet. Jag 
lärde mig en hel del nytt, men det var när jag började 
min praktik på Onside som jag kände att jag fick lära 
mig precis det jag ville och behövde för mitt jobb.

Var jobbar du nu och vad gör du där?
Jag jobbar som frilans på Onside både som TOM, 
bildmixer och producent och som drifttekniker på 
Friends arena i Solna. Det har också hänt att jag ryckt 
in som fotograf någon gång ibland när det krisat. Jag 
jobbar både på Friends Arena när det är evenemang 
och i Svenska Spels studio i Sundbyberg, där vi kör 
Kenodragning flera gånger i veckan.

Vad gör en TOM och bildmixer? 
När man är TOM (Technical Operational Manager) 
ansvarar man för all teknik, ser till att det fungerar och 
löser tekniska problem. Bildmixern väljer bilder från 
de olika kamerorna tillsammans med producenten.

Vad är det bästa med att jobba inom liveproduktion?
Det är alltid något nytt. Det är en speciell puls i jobbet. 
Ena dagen uppstår ett problem och nästa ett annat. 
Man behöver vara lite problemlösare. 

Hanna Backa, frilans för bland andra Onside/Friends Arena.

Livesändningsspecialist
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Den 115 kvm stora A-studion på Xenter är en fullt utrustad TV-studio 
med fyra professionella HD-kameror. A-studion har också fast instal-
lation av Green Screen för Chroma Key, ljuskontrollbord, HD-projektor 
och surroundsystem med biografkvalitet.

Kontrollrummet till Xenters A-studio har kontrollplats för bild-
ingenjör och bildmixer samt grafikstation från Chyron Hego.  

Intill ligger ett separat ljudkontrollrum med 32-kanalsmixer.
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Led nings grup pen

Peter Gagneus
Sports ground

Christi an Bruns
Ka nal 75

Jens Ce der blad
HD Re sour ces

An ders Dram stad
UR

Mat ti as Edqvist
Sports ground

Björn Egertz
Xen ter

Hans Eng holm
ITV Stu di os Nor dic

Perspektiv från branschen

Jens En vall
Me di a tec Broadcast

Eli Fogelman
Snabbfilm

David Wesen
ChyronHego

Jan-Olof Gullö
Södertörns Högsko la

Andre as Jepps son
Ny hets bo la get/TV4

Mi kael Lju hs
1st light
Jo han na Ro senquist
Me di a tec Broadcast

Marknaden för livesänd  TV har 
de senaste tio åren formligen 
exploderat. I början av 2000- 

talet gjordes det några hundra livesänd-
ningar om året. Idag handlar det om fler 
än 3 000 sändningar och det ser bara ut 
att bli fler. För att möta utvecklingen måste 
vi få in flera duktiga personer med rätt 
utbildning och kompetens i branschen.

Mikael Ljuhs, bildproducent, 1stlight.

Vi ser en stor fördel med att 
utbildningen ligger i Stock-
holm. Det underlättar avsevärt 

det nära samarbetet med många av 
bolagen i branschen.  

Anna Sterner, produktionskoordinator,  
Mediatec Broadcast.

Ma ria Sand berg
On si de TV-pro duk tion

Matti Sherman
Twentyfourseven

Anna Ster ner
Me di a tec Broadcast

Jo han Stjernström
JLT-TV

Mika Veräjämäki
Twentyfourseven

Johan Lundqvist
Solidtango

Två studeranderepresentanter

Bildproducent Mikael Ljuhs håller EVS-kurs i en av Mediatec Broadcasts OB-bussar.
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Vårt behov av livesändnings-
specialister som kan ny HD-
teknik och digitala produk-

tionsflöden ökar. Vi har redan haft stor 
nytta av utbildningen och har behov av 
fler studenter framöver.

Andreas Jeppsson, projektledare, Nyhets-
bolaget/TV4.
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Mikaela Thunell och Adler Fagerström i egna montern på Sign & Print-mässan i Kista.



23

w
w

w
.x

e
n

te
r.s

eVi utvecklar denna yrkeshögskoleutbild-
ning tillsammans med stora branschorgani-
sationer, exempelvis Sveriges Expoförbund 
och Ljusreklamförbundet – och med före-
tag, exempelvis Focus Neon, Skyltgruppen 
och Screenbolaget. Samarbetet säkrar att 
innehållet i utbildningen och den teknik vi 
använder också motsvarar det som arbets-
livet efterfrågar.
 En viktig del i utbildningen utgörs av 
projektarbeten som baseras på verkliga 
uppdrag. På så vis praktiserar du tidigt sättet 
att arbeta ute i branschen. Och LIA, Lärande 
i arbete, stärker ytterligare kopplingen mel-
lan utbildning och bransch. Där knyter du 
också viktiga kontakter för framtiden. 
 Den visuella kommunikationen i det of-
fentliga rummet som skyltar, storbild och 
mässor/event kommer att utgöra basen  
i utbildningen. 

Expo-, skylt- och storbilds-
producent
Bli projektledare eller formgivare inom områdena 
skyltar, storbild eller mässor och event. Du lär dig 
att projektleda och utforma – från idéskiss till färdig 
produktion.

Ef ter ut bild ningen ska du kun na:
•  Ori en te ra dig inom gra fisk de sign och 

form giv ning i ett hi sto riskt och sam ti da 
per spek tiv.

•  Förstå din roll i pro duk tions flödet från 
en idéskiss till en färdig pro duk tion.

•  An pas sa de sig nen till ar ki tek tu ren och 
gällan de reg ler i det of fent li ga rum met.

•  Pro jekt le da gra fis ka de sign pro jekt på 
ett pro fes sio nellt sätt, både självständigt 
och i sam ar be te med and ra yr kes kom-
pe ten ser inom ar betsfälten. Förstå pro-
duk tions me to der för di gi ta la me di er, 
tryck sa ker och pro duk ter.

•  Skis sa, vi su a li se ra och byg ga mo del ler 
med ana lo ga och di gi ta la verk tyg.

•  Utvärde ra oli ka de signförslag, ge stal-
tan de me to der och pro jekt me to dik.

•  Utvärde ra oli ka ma te ri al; pap per, kar-
tong, plas ter, me tal ler och tex tili er re-
le van ta för ar betsfälten ur este tis ka, 
eko no mis ka och miljömässi ga aspek ter.

•  Förstå oli ka ljuskällor, dess använd nings-
områden inom re spek ti ve ar betsfält.

Kurser i utbildningen
• Bu tiks ex po ne ring, 25p
• Di gi tal tryck, print & cut, fo li e ring, 20p
• Ex a mens ar be te, 10p
• LIA 1 Prak tik pe ri od med in rikt ning, 50p
• LIA 2 Prak tik pe ri od med spe ci a li se-

ring, 75p
• Mark nadsföring och pre sen ta tions-

tek nik, 10p
• Mässor och event, 25p
• Ma te ri al kun skap, 15p
• Pro duk tions e ko no mi, kal ky le ring, 10p
• Pro gram han te ring CS grund + Ex cel, 

25p
• Pro jekt led ning A, 15p
• Re gel verk, bygg lov och miljö, 10p
• Skyl tar i ur ba na miljöer, 25p
• Vi su ell kom mu ni ka tion A, 25p

Val ba ra kur ser
• Kund re la tio ner, 10p
• Pro duk tions flöden, 10p
• Pro gram han te ring CS + 3D, 20p
• Pro jekt led ning B, 40p
• Ty po gra fi, färg och form, 25p
• Vi su ell kom mu ni ka tion B, 15p

Behörighetskrav
Svens ka B al ter na tivt Svens ka 2/ Svens ka 
som and ra språk 2 i sy ste met GY11, 
Eng els ka B al ter na tivt Eng els ka 6 i GY 
11 el ler mot sva ran de. Grundläggande 
kunskaper och färdigheter i program-
men Photoshop, Illustrator och Indesign. 
Detta bedöms i ett ar bets prov som 
ska bi fo gas ansökan. Ett års ar bets livs - 
er fa ren het (oav sett bransch) på hel tid.

Läs mer på: www.xenter.se/utbildning/expo-skylt-och-storbildsproducent >>

Ulrika Ekeberg vid en av Xenters storbildsprintrar. Foto: Patrik Lark.

2 år
400 YH-poäng

Efter utbildningen kan du arbeta 
som:
•  Pro jekt le da re, de sig ner el ler pro du cent 

av skyl tar i det of fent li ga rum met
•  Pro jekt le da re för mässor och event
•  De sig ner av mäss mont rar
•  Stor bilds pro du cent.
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Varför valde du att gå Storbildsproducentutbildningen?
Jag hittade den här utbildningen av en slump när jag 
surfade utbildningar på nätet. Jag sökte på kreativa 
utbildningar och tyckte att det lät intressant. När jag 
fick veta att jag blivit antagen kontaktade jag en bekant 
på en skyltfirma (Skyltstället) i Borlänge och kollade vad 
det handlade om. Han såg över kursplanen och sa att 
det lät mycket bra och att om jag gick utbildningen så 
skulle jag ha jobb där när jag var klar. 

Hur är det att studera på Xenter?
Jag tycker att studietiden på Xenter har varit bra. Trevliga 
lärare, personal och mycket bra att man har fri tillgång 
till att använda printrar och annan utrustning så att 
man kan träna upp sina färdigheter.

Vad får du göra för uppgifter på Holmquist Sign?
Jag får göra en hel del här. Jag får rita en hel del, både 
design och konstruktion av nya skyltar. Åka på kund-
möten, ha kundkontakt, vara ute på survey och fota 
befintliga skyltar på plats, förklarar för montörer var 
de nya skyltarna ska sitta och kolla att de sätter upp 
dem rätt. Ibland kan jag till och med åka och montera 
en folie eller skylt själv, gör offerter för de skyltar jag 
designar och en massa annat.

Vad är det bästa med att jobba i denna bransch?
Att ingen dag är sig lik, man vet aldrig riktigt vilka 
äventyr man ska ut på. Ena dagen kanske man åker till 
Malmö för att göra en survey och andra kanske man 
bara sitter på kontoret inne i stan och den tredje kanske 
man är ute på något bygge och kollar att allt montage 
av skyltprogrammet blir rätt. Att se skylten på plats med 
nöjda kunder är nog det bästa utav allt. 

Skyltproducent

Mikaela Thunell, projektledare på Holmquist Sign

Skyltproduktion med självhäftande film.

Xenters prisvinnande team av ”Framtidens monter” under 
Expodagen på Stockholmsmässan i Älvsjö. Foto: Patrik Lark.
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Mag nus Näslund
Focus Neon

Mar tin Elofs son
Gra fis ka före ta gen

Mar tin Erk ham mar
Mäss mix

Mag nus An ders son
Samhälls bygg nadsförvalt ning en 
Bot kyr ka

Perspektiv från branschen

Lennart Ner mark
Scre en bo la get

Ro ger Pers son
Skylt grup pen

Pe ter Bergh
Ljus re klamförbun det

Mi kael Jans son
Sve ri ges ex poförbund
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Pa trik Åker
Södertörns högsko la

Ca mil la Qvick
Xen ter

Två studeranderepresentanter

Vi har välkomnat att denna 
utbildning kommit till stånd. 
Vi har redan anställt perso-
ner som examinerats från ut-

bildningen och kommer även i framtiden 
att kontakta personer som utexamineras 
i avsikt att engagera dem i en intressant 
bransch. Vi kommer att behöva anställa
fler projektledare och grafiker inom en 
3-årsperiod.
Eva Kalén, vVD Systemtext AB

Storbildsbranschen är 
fortfarande en ung bransch 
och en kvalitetshöjning 
eftersträvansvärd. Vi har 

varit pionjärer på storbildsmarknaden 
inte bara i Sverige utan även i andra 
delar av världen. En utbildning i storbilds-
kommunikation är inte bara välkommen 
utan nödvändig för att mediet ska kunna 
utvecklas. Xenters YH-utbildning inom 
området är av stor betydelse för vår 
framtida rekrytering.
Andreas Skantze, VD Big Image 
Systems AB.

Storbildsbolaget ser en stor 
potential inom digitalt tryckt 
storformat. Vi följer utveck-
lingen och ser att det ställs 

nya krav när mycket storformatsproduk-
tion går från att vara analog till digital. Vi 
har en gynnsam utveckling på vårt bolag 
och ser ett rekryteringsbehov på ca 10 
personer under de närmsta åren. Vidare 
så ser vi det mycket positivt att man kan 
centralisera och utbilda folk inom detta 
segment, då denna typ av utbildning 
saknas. 
Jonas Hellke, VD Storbildsbolaget.

Led nings grup pen

De studerandes egendesignade monter på Sign & Print-mässan.
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Annelie Andersson, offset- & digitaltryckare.
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En betydande styrka i utbildningen är den 
täta kopplingen till branschen. Vi på Xenter 
samarbetar med branschorganisationen 
Grafiska Företagen och ett flertal företag 
för att kunna hålla en stark koppling mel-
lan vår utbildning och branschen. Den täta 
samverkan gör att utbildningsmomenten 
är aktuella och att du får rätt kompetens.

Ett stort och viktigt resultat av samarbetet 
är LIA, Lärande i arbete – din praktik ute i 
näringslivet. Under utbildningen kommer 
du att praktisera under totalt 17 veckor, 
uppdelade på två perioder. På så vis får du 
använda dina kunskaper ute i din yrkesroll 
och knyta viktiga kontakter. Därför blir 
LIA-perioderna ofta inkörsporten till en 
framtida anställning.

Utbildningen innehåller både teoretiska 
och praktiska moment i tryckteknik för 
främst offset-, digital- och storformat-
stryck. Parallellt med detta kommer du 
att ha kunskaper från exempelvis kursen 
i Maskinkonstruktioner, teori och material 
offset- och digitaltryckning (65p) samt Pro-
jektledning, förbättringsarbete och lean 
production (15p).

Utbildningen i kort het:
•  tryckprak tik i off set-, di gi tal- och stor-

for mats ma ski ner (körning, styr ning, 
kon troll)

•  tryck te o ri för off set- och di gi tal tryck 
(ut rust ning, ma te ri al)

•  gra fis ka pro duk tions flöden
•  di gi ta la do ku ment för tryck saks pro duk-

tion (Ado be CS6 m.fl pro gram)
•  kva li tet och miljö (ISO stan dard och cer-

ti fi e rad gra fisk pro duk tion, CGP)
•  pro jekt led ning och förbätt rings ar be te.

Trycksaksproducent  

Omvandla ditt intresse för teknik och färg till en 
karriär. Vårt samarbete med branschen gör att du 
kan gå direkt ut och arbeta som tryckare/operatör 
efter bara tre terminer.

Efter utbildningen kan du arbeta 
som:
•  arkoffsettryckare
•  digitaltryckare inkl. storformat
•  tidningstryckare
•  prepressoperatör
•  grafisk operatör digitalproduktion.

Vi samarbetar med:
Representanter från branschorganisationer,
leverantörer och en rad tryckerier,
som också sitter i utbildningens lednings-
grupp. Bland dessa kan nämnas Grafiska
Företagen, Ineko, Crane, Trosa Tryckeri, 
EO Grafiska, V-tab och Kungliga Tekniska 
Högskolan.

Kurser i utbildningen
•  Ma skin kon struk tio ner, te o ri och ma-

te ri al off set- och di gi tal tryck ning 65p
•  Tryck saks pro duk tion, off set- och 

di gi tal tryck ning 85p
•  Pro duk tion av egen tryck sak 15p
•  Kva li tets- och miljöled nings sy stem 

samt kva li tets styr ning 15p
•  Pro jekt led ning, förbätt rings ar be te 

och lean pro duc tion 15p
•  Ex a mens ar be te med re do vis ning 20p
•  Läran de i ar be te, LIA 85p

Behörighetskrav
Yr keshögsko le behörig het + särskil da 
förkun ska per i Matematik A / Ma 1a/ 
1b/ 1c, Svens ka A/ Sv 1/ Sv and raspråk 1.

Läs mer på: www.xenter.se/utbildning/trycksaksproducent >>

1,5 år
300 YH-poäng
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Varför valde du att gå Trycksaksproducentutbildningen?
Jag gick IT/media-programmet på gymnasiet och där fick 
jag en del kunskaper om tryck men främst om prepress 
och tryckanpassning av filer. Jag drev även ett UF-företag 
under den tiden. Mitt företag gjorde canvastavlor, där 
kunderna skickade in sina bilder till oss och vi tryckte dem 
i skolans enkla skrivare på canvas. Under gymnasietiden 
hade jag praktik på ett litet offset- och digitaltryckeri i 
Gävle där jag kommer ifrån. Det var efter det som mitt 
intresse för tryck väcktes på riktigt, och när jag sedan, 
några år senare funderade på vad jag ville studera, så 
kom jag ganska snabbt att tänka på att jag ville studera 
något tryckrelaterat. 

Hur är det att studera på Xenter?
Roligt och stimulerande! Det är en härlig stämning på 
skolan och lärarna är kompetenta och duktiga på att 
lära ut. Att det innebär så pass mycket LIA under utbild-
ningen är en god förutsättning för att sedan få arbete.

Vad får du göra för uppgifter på Dixa, vilken titel har du där?
Jag jobbar som Digitaltryckare. För min del innebär det 
att jag med hjälp av utskjutningsprogram gör lämpligt 
upplägg. Därefter trycker jag jobbet i en Xerox Versant 
och använder mig av någon eller några av följande 
efterbehandlingar så som skärning, bigning, falsning, 
broschyrhäftning, hörnrundning, limning etc. De van-
ligaste trycksakerna som jag producerar är visitkort, 
broschyrer, flyers och foldrar. 

Vad har du för framtidsdrömmar och mål?
Jag vill fortsätta arbeta inom tryckeribranschen. Jag 
tror på den digitala utvecklingen och vill arbeta med 
digitala tryckpressar. Jag kan i framtiden tänka mig 
att arbeta som projektledare och få leda arbetet från 
början till slut. Min erfarenhet efter att ha arbetat med 
produktionen kommer då att vara till stor fördel för mig.

Trycksaksproducent

Jennifer Bredberg, digitaltryckare hos Dixa

Densitometer och lupp för mätning av färg och passning. 
Foto: Börje Ahlström.

Jennifer Bredberg vid en av Dixas digitalpressar.
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Christi na Vil la
Gra fis ka före ta gen

Jo nas Bäck
Tro sa Tryc ke ri, Pro duk tions chef 

Ibra him Haws ho
Cra ne Cur ren cy, Pro duk tions le da re

Ri chard Bric ca
V-tab, Tryc ke ri chef

Perspektiv från branschen

Ro ger Lord
GS-fac ket, Om buds man

Kris ter Mell ström
EO Gra fis ka, VD

Pär Dahlstedt
Ineko, Miljlöchef

Chris ter Lie
KTH, Uni ver si tets ad junkt
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Per Marklund
Sun Che mi cal, Tek nisk chef

In grid An ders son
Xen ter

Två stu derandere pre sen tan ter

I vår strävan att öka vårt 
produkt- och tjänsteutbud
behöver vi anställa fler per-
soner med rätt kompetens. 

Vi har redan tre offset- och digitaltrycka-
re som gått YH-utbildningen till tryckare 
och som har kompetenser som bidrar till 
utvecklingen av vår verksamhet. I takt 
med att vi expanderar kommer vi att 
prioritera sökande som har en gedigen
utbildning inom det grafiska området.
Krister Mellström, VD EO, Skarpnäck.

För att höja kompetensnivån 
och förståelsen för hela
produktionskedjan ersätter 
vi personal som slutar eller 

går i pension med personer som har
eftergymnasial utbildning och gärna 
de som praktiserat hos oss under sin 
utbildning. Tiden då vi anställde personer 
”direkt från gatan” är definitivt förbi, 
vi har inte råd med felrekryteringar. Vi 
räknar med att kunna anställa ett par 
tidningstryckare per år de närmaste åren.
Richard Bricca, tryckerichef V-tab, 
Södertälje.

Våra produkter, främst 
sedlar, tillverkas genom en 
unik tryckprocess med flera 
tryckmetoder i samverkan. 

Detta ställer mycket höga krav på våra 
tryckare. Vi har genom åren anställt 
ett 15-tal studenter som examinerats 
vid Xenter. De har fungerat alldeles 
utmärkt i sin roll, inte minst tack vare 
kunskaper inom kontroll och mätning. Vi 
har ett kontinuerligt in- och utflöde av 
tryckeripersonal och har de senaste 6-12 
månaderna anställt 10 nya tryckare. 
Ibrahim Hawsho, produktionsledare 
Crane Currency

Led nings grup pen
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Maria Wahlberg Nuay och Sima Rhawi.
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Den täta kopplingen till arbetslivet är 
utbildningens främsta styrka, inte minst 
i form av praktiktiden. Vi har en lång rad 
starka samarbetspartners – bland dem finns 
Sonora Revision, Accountor och KTH. Därför 
har du ett stort kontaktnät redan under 
utbildningen. Samverkan med branschen 
gör att momenten alltid är aktuella, du får 
rätt kompetens och blir anställningsbar 
direkt efter examen. 

Ny lagstiftning på området ställer nya krav 
på företagen, och redovisningen får en 
allt mer framskjuten roll. Som utbildad re-
dovisningsekonom blir du eftertraktad på 
arbetsmarknaden - hos oss kan du bygga 
din kompetens för att möta de nya kraven. 
Du kommer bland annat att kunna sköta 
bokföring och redovisning, upprätta bokslut 
med beskattning och analysera ekonomiska 
rapporter. 

På Xenter får du möjlighet att använda dina 
kunskaper och knyta kontakter med arbets-
livet under de sammanlagt 25 veckorna 
Lärande i arbete (LIA), då du praktiserar 
på ett företag. Exempel på andra kurser är 
Ekonomistyrning (35p), Juridik och handels-
rätt (50p) och Affärskommunikation (15p).

Redovisningsekonom   

Efterfrågan på utbildade redovisningsekonomer 
fortsätter att växa. Skaffa dig den kompetens som 
ger dig ett försprång nu – kompetens som kan bli 
avgörande för din yrkeskarriärs utveckling.

Ef ter ut bild ning en kan du ar be ta som:
• re do vis nings e ko nom
• re do vis nings kon sult
• re do vis nings kon sult med egen 
 verk sam het
• re do vis nings e ko nom på större före tags 

eko no mi av del ning.

Ef ter ut bild ning en ska du kun na:
•  sköta före ta gets alla de lar i den löpan de 

bokföring en och re do vis ning en
•  upprätta bok slut, års re do vis ning och 

skatte de kla ra tio ner.
•  kom mu ni ce ra med Skat te ver ket, Bo lags-

ver ket och and ra myn dig he ter
•  tol ka och ana ly se ra eko no mis ka rap por ter
•  hand ha eko no misk pla ne ring och fi nan-

sie ring
•  kom mu ni ce ra kring det ak tu el la före ta-

gets eko no mi på ett sådant sätt att den 
en skil de före ta ga ren förstår sin affärspo-
ten ti al.

Kurser i utbildningen

•  Affärskommunikation 15p
•  Beskattningsrätt 40p
•  Ekonomi 20p
•  Ekonomistyrning 35p
•  Entreprenörs- & branschkunskap 10p
•  Examensarbete 15p
•  Hållbarhetsrapportering 5p
•  Juridik och handelsrätt 50p
•  Lärande i arbete 1 + 2, 25p + 100p
•  Omvärldsanalys 5p
•  Redovisning och beskattning 35p
•  Redovisningens grunder 35p
•  Revision, inför revisionen 10p

Behörighetskrav
Yr keshögsko le behörig het + särskil da 
förkun ska per i Engelska A / En 5, 
Matematik A / Ma 1a/ 1b/ 1c, 
Svens ka B/ Sv 2/ Sv and raspråk 2, samt 
minst två års yr kes er fa ren het hel tid 
ef ter gym na si et el ler mot sva ran de.

Läs mer på: www.xenter.se/redovisningsekonom >>

2 år
400 YH-poäng
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Varför valde du att gå Redovisningsekonomutbildningen?
Jag har läst samhällsekonomi på gymnasiet och alltid 
varit intresserad av ekonomi och siffror. Sedan ville jag 
ha lite arbetslivserfarenhet och fick en anställning på 
Vero Moda som säljare/dekoratör. Att jag valde just 
den här utbildningen berodde på att utbildningen är 
relativt kort och med mycket praktik samtidigt som den 
ger en väldigt bra överblick på ett företags ekonomiska 
verksamhet.

Var jobbar du nu och vad gör du där?
Jag jobbar på Astra Zeneca, på en finansavdelning där 
jag sitter i en bokslutsgrupp och där jag främst jobbar 
med transferpriser och fakturajusteringar. Jag har daglig 
kontakt med ekonomichefer, skattechefer och business 
controllers internationellt inom koncernen, och ser till 
att den interna försäljningen fungerar. Jag är även 
projektledare för att förbättra transferprisprocessen 
och sitter även med i en ledningsgrupp för att driva på 
olika förbättringsområden inom finans.

Hur var din tid på Xenter?
Det är en lugn trivsam skola där alla är välkomna. Min 
favoritkurs var Ekonomistyrning, både på grund av 
ämnet och för att det var en jättebra lärare.

Vad har du mest haft nytta av i arbetslivet från utbildningen?
Det är nog främst kurserna inom Bokföring, Redovisning 
och Ekonomistyrning. Sedan har jag också haft stor nytta 
av Affärskommunikationskursen i bemärkelsen att lära 
sig ta för sig i sin yrkesroll, att våga synas och höras.

Vilka är en redovisningsekonoms viktigaste egenskaper?
Främst är det att vara sifferkunnig, sedan måste man 
även vara ansvarsfull och problemlösare. Social kompe-
tens är också viktigt.

Redovisningsekonom

Maria Wahlberg Nuay, ekonomikonsult Astra Zeneca

Mohsen Parvaneh Tabrizy.
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Peter Berg
Redovisningshuset i Södertälje AB

Jonas Genc
Genc redovisningsbyrå

Lotta Drabe Vesterlund
Drabe Vesterlund konsult AB

Lars Fredriksson
Premo KB

Perspektiv från branschen

Claes Hansson
KTH Södertälje

Henrik Johnson
Sonora Revision AB

Ulf Lundgren
Xenter
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Björn Nilsson
Accountor AB

Stefan Åhbeck
Weda Redovisning AB

Teresia Östmark
Geflerevisorerna AB

Två studeranderepresentanter

Xenters YH-utbildning ger 
marknaden ett välkommet 
tillskott av kompetenta 
redovisningsekonomer med 

högaktuella kunskaper. I samband med 
att revisionsplikten försvunnit för de 
minsta aktiebolagen är det viktigt att de 
som utbildas i så stor utsträckning som 
möjligt skapar sig den teoretiska grund 
som krävs för att bli en kvalificerad redo-
visningskonsult. En redovisningskonsult 
som motsvarar de högre ställda kraven 
kommer att ha en stor konkurrensfördel 
på marknaden.
Björn Nilsson, Accountor AB

Nyutexaminerade redovis-
ningsekonomer med höga 
teoretiska kunskaper, god 
kännedom om REKO och om 

K-reglerna är attraktiva för branschen.
Peter Berg, auktoriserad redovisnings-
konsult, RedovisningsHuset i Södertälje.

Krav på en allt snabbare och 
mer kvalificerad ekonomisk 
rapportering gör att tempot 
på ekonomiavdelningarna 

ökar allt mer. För att möta dessa krav krävs 
det att våra redovisningsekonomer har en 
bra utbildning att luta sig emot. Kvalifice-
rade redovisningsekonomer med relevant 
och aktuell utbildning börjar allt mer bli en 
bristvara. Vi tvingas ofta anställa ekonomer 
med hög akademisk utbildning för att lösa 
arbetsuppgifter som är mer lämpade för 
personer med en bra yrkesutbildning.
Lars Fredriksson, Bring Citymail.

Led nings grup pen

Linda Eriksson på LIA hos Grant Thornton. 



34

w
w

w
.x

e
n

te
r.s

e

34

w
w

w
.x

e
n

t
e

r.s
e

Johanna Snellman Falconer, studentexpeditionen

Jenny Sundborg, rekryteringsansvarig

Foto: Armias Mamo
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Har du några funderingar?

Så här ansöker du
1. Registrera din ansökan på vår hemsida.
 www.xenter.se/ansokan
2. Invänta ett mejl med dina inloggnings-

uppgifter. De går till ditt ansöknings-
konto. 

3. Logga in och kontrollera vilka hand-
lingar som behövs för din utbildning. 

4. När din behörighet bekräftats av oss 
kommer du i de flesta fall att bjudas 
in till Xenter för muntliga och/eller 
skriftliga antagningsprov.

Om du missat sista ansökningsdagen:
Du kan se om vi har förlängt ansöknings-
tiden eller om vi har reservplatser på vår 
webbplats, under respektive utbildning.

Om du inte är behörig formellt, men 
har faktisk kompetens:
Om du anser dig vara behörig till utbild-
ningen, trots att du saknar underlag i form 
av dokument kan du få din reella kompe-
tens bedömd. Till ansökan ska då följande 
handlingar laddas upp:
• Personligt brev där du utförligt beskriver 

på vilket sätt du anser dig ha nödvändig 
behörighet för utbildningen

• CV
• Eventuella betyg/ intyg som styrker den 

reella kompetensen. 

Vi prövar din behörighet genom validering 
av tidigare meriter eller genom Xenters 
förkunskapsprov där behörigheten kan fast-
ställas. Möjligheten till validering genom 
prov är begränsad.

Ansök online:
www.xenter.se/ansokan

Du kan ringa, mejla eller hälsa på oss. 
Vi svarar på dina frågor och hälsar dig 
välkommen till Xenter!

Ansök 
senast
4 maj!

08 530 623 70
antagning@xenter.se
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Kreativt campus för 
utvecklande möten
Varje månad träffas tusentals männ-
iskor i Xenters tankevänliga hus. Männ-
iskor med drömmar, ambitioner och 
planer för framtiden. I Xenterhuset 
sker alla typer av möten med studeran-
de, företag, föreningar och branscher. 
Det är här, där olikheterna samlas som 
kreativiteten och innovationslusten 
frodas. 

Det är omkring 500 personer som stu-
derar vid Xenters yrkeshögskola eller 
spetsutbildningar på gymnasiet; Film/
TV, Foto, Bild & Form – Animation och 
Radio & Ljuddesign. 

Till Xenters Mediecenter kommer också 
lärare för att utveckla sin pedagogiska 
kompetens och elever för att öka sin 
mediekunskap. 

Här kan du också få möta en tidigare 
student, som nu gör sina första fri-
lansuppdrag inom projektet X-jobb 
– kanske en informationsvideo till ett 
företag eller en videolektion till en 
skola. 

Och här samlas också det regionala 
närings- och föreningslivet. Företag, 
föreningar och branscher hyr in sig för 
event eller möten. Här finns fullservice 
för konferenser och högskolor samt 
produktionsbolag hyr in sig i Xenters 
TV- och ljudstudior. 

På Xenter är det högt i tak och det 
finns rum för alla.

Reception och konferens: 
Nikoletta Charalambous
Växel 08 530 623 70, 
direkt 0701 83 43 39 
konferens@xenter.se 

X-jobb: 
Olle Eriksson
08 530 630 47, 0761 15 01 04 
olle.eriksson@xenter.se 

Mediecenter: 
Ann Fagerell
08 530 630 45, 0761 15 01 03 
ann.fagerell@xenter.se

Mötesplats 
Xenter
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Utställning och mingel i Xenters ljushall under Google for Education Summit.

Xenters restaurang Café Stinsen har luncher, kafé och 
catering samt mat och dukning vid event.

X-jobb är tidigare Xenterstuderande som frilansar inom 
media. Tim Bergman bemannar kameran vid livesändning.
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Informationsträffar och karta
I god tid före sista ansökningsdag har 

du möjlighet att gå på någon av våra 

informationsträffar. Där berättar vi mer 

om våra YH-utbildningar och de olika 

yrkesrollerna. Du får också en chans att 

se våra lokaler och träffa en del av vår 

personal.

Informationsträffar:
26 mars och 14 april
Kl. 18:00
Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba.

www.xenter.se/yrkeshogskola

Xenter är beläget i Tumba intill pendel tågsstationen, 26 min från Stockholm central.

Xenter

Xenters 
parkering
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Xenter i Tumba ligger intill pendel tågsstationen 26 minuter från Stockholm C. 

08-530 623 70
info@xenter.se 
147 85 Tumba 
Besök: Utbildningsvägen 3

www.xenter.se


