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Hur	får	jag	veta	mer	om	en	specifik	kurs?
En	kort	beskrivning	av	alla	kurser	finns	i	katalogen.	En	mer	 
detaljerad	kursbeskrivning	finns	på	webben,	använd	direkt-
adressen i anslutning till varje kurs.

Hur	får	jag	veta	vilka	datum	en	kurs	är	planerad?	
En del av våra kurser är schemalagda, andra genomförs på för-
frågan. Aktuella datum för en kurs hittar du via web-adressen 
vid respektive kurs i katalogen. Du kan också se alla planerade 
kurstillfällen via combitech.se/utbildning.

Jag är intresserad av att gå en kurs, 
men	den	finns	inte	schemalagd?
Om	kursen	inte	finns	schemalagd	kan	du	göra	en	intresse- 
anmälan på webben, så kontaktar vi dig när det blir aktuellt 
med ett kurstillfälle. Du kan också nå oss via e-post.

UTBILDA DIG 
VIA COMBITECH 
– vanliga frågor

Vi vill ha en kurs anpassad för vår 
	organisation,	går	det	att	ordna?
Ja, vi kan anpassa en utbildning efter era behov och  
även genomföra den på plats hos er. Kontakta oss för  
en diskussion! 

Kontaktinformation: 
combitech.se/utbildning
utbildning@combitech.se
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UTBILDNINGAR  
– NU ÄVEN DIGITALT

Combitechs kursutbud speglar vår breda  
kompetens inom teknik, digitalisering,  
verksamhetsutveckling och säkerhet.  
Det gör att vi kan erbjuda ett konkurrens-
kraftigt utbud av utbildningar baserade 
på vår ständigt växande erfarenhet. 

Detta utbud gör vi nu mer tillgängligt och hållbart genom  
att erbjuda utvalda kurser digitalt. Vi värnar fortsatt det kurs-
ledarledda formatet och interaktionen mellan föreläsare och  
åhörare men ser samtidigt att det går att upprätthålla även 
digitalt med rätt verktyg.

Digitaliseringen sker i allt högre fart, inte minst i en tid då 
samhället behöver hantera utmaningar på både kort och lång 
sikt, där kreativitiet och innovation, ofta digitala, är en del av 
lösningen. Allt detta kommer att forma vårt samhälle, inte 
minst hur vi arbetar med kompetensutveckling och hur vi  
utbildar oss. Vi följer och agerar på denna utveckling samtidigt 
som vi värnar om kvaliteten i vårt, över lång tid, framarbetade 
kursinnehåll. 

Combitech skiljer sig från de traditionella utbildnings- 
företagen genom att det är våra egna konsulter som är  
kursledare. Det ser vi som en styrka då våra utbildningar,  
precis som vår expertkompetens ständigt utvecklas och 
hålls aktuella utifrån erfarenheter från våra uppdrag. 

Att kontinuerligt arbeta med att utveckla och uppdatera 
vårt	utbud	är	för	oss	en	självklarhet.	I	denna	katalog	finns	 
inte mindre än 95 kurser. Vi är dessutom öppna för att  
anpassa och skräddarsy våra kurser utifrån just ert behov.  
Kontakta gärna oss med förslag och önskemål.

Varmt välkommen att ta del av Combitechs kursutbud,  
på plats eller digitalt!

Mikael Wahlberg 
Manager Combitech Training Institute
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Våra kursledare är våra egna konsulter, som kombinerar 
kursledarskap med egna konsultuppdrag. På så sätt har de 
möjlighet att förmedla den senaste kunskapen direkt från 
verkligheten. Varje steg i lärandet har de själva varit med om 
och problemen de förmedlar har de upplevt i skarpt läge.
Här berättar tre av våra 92 kursledare om sig och sina kurser.

MÖT TRE AV VÅRA  
KURSLEDARE 
– direkt från verkligheten

Att inte krångla till det i onödan är viktigt i krishantering. 
För att du ska slippa göra misstagen, har jag under 20 år 
gjort misstagen åt dig och anpassat mina kurser och 
verktyg till något som fungerar och används. I mina  
kurser går du snabbt från teori till praktiskt träning för  
du lär dig mer på det sättet. 

Fredrik Revelj  
Kursledare för Kriser och krisberedskap, Stabsmetodik 
och Civilt försvar

Med lång erfarenhet från industrin samt industri- 
doktorand inom organisationsagilitet och hur det tillsam-
mans med öppen innovation driver digital transformation, 
har jag en hel del kunskap och ‘know how’ att dela med 
mig av. Själv tillämpar jag kontinuerligt lärande. Ny kun-
skap kan komma var som helst, till exempel från kursdel-
tagare, ‘innovation communities’.

Dulce Goncalves 
Kursledare för Scrum Product Owner

Since people’s “digital lives” today are very important,  
it is crucial to address the cyber security issues that can 
have a major impact personally but also professionally. 
Every small detail counts so each training session gives 
me a new idea on how to improve the teaching approach. 
Although a serious topic, we do always have a lot of fun, 
especially with the hacking lab exercises. 

Adi Karahasanovic  
Kursledare för IT-säkerhet för systemutvecklare (ITSI) 
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– Med digitalisering, teknik och nya samarbeten kan vi minska 
utsläpp, minska materialåtgång, öka resursutnyttjandet och 
även undvika farliga arbetsmiljöer. Tillsammans gör vi skillnad 
på riktigt, säger Hans Torin, vd Combitech. 

Många kompetensområden bidrar
Det kan handla om använda autonoma fordon, AI och digitala 
integrationer för att bygga framtidens hållbara gruvindustri 
som är koldioxidfri, autonom och digitaliserad. Eller att använda 
mikrovågsteknik	för	elektrifierad	cementtillverkning	som	kan	
minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 5 %. Eller AR-
lösningar som gör det möjligt för supportteknikern att stötta 
på distans, istället för att resa till platsen. Det är bara några 
av alla de sätt som teknik och digitalisering kan hjälpa oss på 
vägen till ett mer hållbart samhälle.

Effektiviserad återvinning med hjälp  
av machine vision och BI  

– Ett exempel är hur man med hjälp av machine vision, 
 robotteknik och delning av produktdata lyckats få en mer 
 effektiv återvinning av elektriska produkter. Resultatet 
 blir ökad återvinningsgrad och bättre kvalitet på det som 
 återvinns, vilket bidrar till mer hållbar produktion och  

SAMARBETE OCH 
DIGITALISERING 
FÖR ETT HÅLLBART 
SAMHÄLLE
Digitalisering och automation i kombination 
med AI, anses av många vara den teknik 
som kommer att betyda mest för industrins 
effektivisering och koldioxidomställning. 

konsumtion, berättar Hans Torin.
Avfallet	scannas	med	machine	vision	för	att	identifiera	 

avfall och material. Med data från tillverkaren avgör en   
robot vilka fraktioner som kan återvinnas och genomför  
demonteringen.

Samarbeten skapar möjligheter 
Inget enskilt företag kan leverera en lösning, utan lösningarna 
bygger	helt	på	samverkan	mellan	flera	aktörer	och	partners,	
ofta inom olika discipliner. Då kan de bygga sammankopplade 
system, så skallade digitala ekosystem som kan effektivisera 
och optimera processer inom t ex gruvindustrin, sjukvården, 
byggbranschen och transportindustrin. 
-	Sjöfarten	är	ett	exempel.	Föreställ	dig	logistikflödet	på	en	

flygplats.	Du	vet	när	ditt	plan	ska	lyfta,	när	det	beräknas	landa,	
vilken gate du åker ifrån, vilket band du ska hämta ditt bagage 
på. Inom det marina är det ofta först till hamn som vinner och 
många fartyg ligger i kö och väntar. Nybildade Navelink ska 
möjliggöra	motsvarande	flöde	inom	det	marina	som	i	flyg- 
sektorn. Nyckeln till framgång är att dela data i realtid med 
utvalda parter, berättar Hans Torin.

Navelink,	som	är	ett	non-profit	industrikonsortium	grundat	
av Kongsberg, Saab och Wärtsilä, har som mål är att införa  
en ny global standard för säkerhet och skalbart informations- 
utbyte för att i förlängningen höja effektiviteten och säker-
heten samt minska klimatavtrycket inom hela sjöfarten.  
Här har Combitech i uppdrag att leverera infrastrukturtjänster 
för ett säkert och interoperabelt ekosystem.

Integrationer och säker digitalisering  
blir avgörande

Digitaliseringen ger många möjligheter, samtidigt som det 
finns	utmaningar.	En	handlar	om	att	integrera	alla	de	digi-
tala verktygen i de industriella processerna, för att nyttja  
digitaliseringens kraft fullt ut. För att kunna dela data 
mellan olika aktörer i ett digitalt ekosystem behöver många 
olika system och enheter kunna kommunicera med varandra. 
En annan utmaning är säkerheten när allt är uppkopplat och 
sammankopplat, och allt kontrolleras av digital information. 
Då ökar risken för datakriminalitet, intrång och spridning 
av falsk information. Utmaningen är att skydda företaget 
och dess tillgångar, samtidigt som man tar tillvara på de 
många fördelar som digitaliseringen för med sig, en  
inbyggd avvägning mellan att dela data och att skydda 
data. Här blir kunskapen och lösningar för cybersäkerhet 
allt viktigare. 

"Tillsammans gör  
vi skillnad på riktigt," 
Hans Torin, vd Combitech. 

Snabb utveckling framåt 
Den digitala utvecklingen de närmsta åren fortsätter att gå 
fort. Autonoma fordon är ett område som kommer generera 
dramatiska förändringar och även bidra till ett mer hållbart 
samhälle. 
-	Om	tio	år	kommer	vi	ha	ett	helt	annat	trafikmönster.	Det	kan	

tyckas att vi har mycket köer idag, men vårt vägnät utnyttjas 
bara till kanske fem procent. Med självstyrande fordon kan vi 
få enorma effekter för miljön. Men när vi får både autonoma 
och icke-autonoma bilar på vägarna kommer vi behöva en ny 
trafikstyrning.	Dessa	processer	kommer	kräva	ett	holistiskt	
tänk, avslutar Hans Torin. 
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.Net för systemutvecklare i framkant  
Kursen ger en översikt över de mest använda delarna i ram-
verket och grunderna i språket C#. Du kommer också att få 
en förståelse för hur du på bästa sätt använder dig av .Net, 
genom både teori, exempel och övningar. Dessutom blir du väl 
förtrogen med senaste versionen av Visual Studio.

Kursen är indelad i två tillfällen, där du vid första tillfället 
lär dig språkgrunderna i C# och WPF (Windows Presentation 
Foundation) för att bygga snygga användargränssnitt och En-
tity Framework för att läsa och skriva till databaser. Vi bekan-
tar oss också med utvecklingsmiljön Visual Studio och visar 
många tips och trix som förenklar vardagen för dig som ut-
vecklare. Vid andra tillfället går vi mer in på djupet med bland 
annat en genomgång av de vanligaste arkitekturmönstren, 
testdriven utveckling, distribuerade system och avancerad 
debugging. combitech.se/syst1

JOAKIM FREDRIKSSON

Systemutveckling är en central verksamhet i dagens  
digitala transformation, och omfattar allt från  
att	skriva	en	strukturerad	kravspecifikation	till	att	 
genomföra systemering, programmera, testa och  
driftsätta.	Vi	på	Combitech	har	under	flera	decennier	 
arbetat med systemutveckling för svensk industri  
och därmed utvecklat en hög expertis inom området. 

SYSTEM-
UTVECKLING

1 dag 

Testdriven utveckling i .Net 
Gillar du snabb	återkoppling	på	ditt	arbete?	Då	kommer	du	 
att tycka om testdriven utveckling. Vi lär dig att utnyttja test-
driven utveckling för att skapa testbar kod av hög kvalitet från 
början. I kursen går vi igenom vad man bör tänka på när man 
designar ett system för att göra det testbart. Dessutom tittar 
vi på hur man kan öka testbarheten i existerande kodbaser. 
Vi pratar om vilka delar av applikationen som är lämpliga att 
testa automatiskt. Kursen tar även upp vilka möjligheter man 
har som utvecklare för att utnyttja verktygen effektivt. Vi ger 
praktiska råd om hur man lägger upp tester, t.ex. hur man gör 
med databaser och andra svårtestade delar. Du får även prova 
på att jobba testdrivet i Visual Studio. combitech.se/syst2

PER SALMI

2 dagar 

Introduktion till ASP.Net  
Ska du bygga en kraftfull webbapplikation som använder de 
senaste teknikerna är ASP.Net ett utmärkt val. Denna kurs lär 
dig hur du snabbt kommer igång med ASP.Net-miljön. Kursen 
tar upp allt från att sätta upp sitt projekt från början till att 
driftsätta sin lösning i målmiljön. 

ASP.Net består av en samling moderna ramverk för att 
bygga dynamiska webbsidor. Ramverket består bl.a. av delar 
för att bygga användargränssnitt, skapa affärslogik med data-
baslagring och autentisera användare. ASP.Net kan köras i en 
mängd miljöer, bl.a. i Microsoft IIS, Linux eller i molnet. Utveck-
ling sker i C# med verktyget Visual Studio. combitech.se/syst3

MATS SJÖVALL

2 dagar 

Windows Presentation Foundation   
Revolutionera utvecklingen	av	grafiska	användargränssnitt.	
Vi tittar på hur Windows Presentation Foundation (WPF) 
kan effektivisera samarbetet mellan designers och program-
merare. Hur man enkelt går från utveckling av en prototyp till 
en applikation. Windows Presentation Foundation är den del 
av	.NET-ramverket	som	är	populärast	för	att	skapa	grafiska	
desktopapplikationer för Windows. Vi kommer att gå igenom 
grunderna, arbetssätt samt verktyget Blend for Visual Studio. 
combitech.se/syst4

JOAKIM FREDRIKSSON 

1 dag 

Azure DevOps    
Oavsett om du arbetar agilt eller med en mer formell utveck-
lingsprocess, behöver du ett verktyg som ger överblick. Azure 
DevOps Server eller den molnbaserade tjänsten Azure DevOps 
Services ger exakt detta stöd. I den här kursen ger vi en över-
sikt av dessa verktyg för att du ska komma igång på bästa sätt. 
Verktygen ger stöd och håller ihop information som alla roller i 
projektgruppen behöver för att kunna fokusera på de kreativa 
uppgifterna. Vi tittar på hur de passar och hjälper olika roller 
som ledare, UX-designers, utvecklare, testare och arkitekter. 

Målet med kursen är att du ska få en översikt över vilka möj-
ligheter	som	finns	med	Azure	DevOps	samt	få	praktiska	råd	
om hur du jobbar effektivt med verktygen i projekt.  
combitech.se/syst5

PER SALMI

2 dagar 

Microsoft Azure    
Vill du driftsätta en skalbar och driftsäker lösning snabbt utan 
att	investera	i	en	egen	serverlösning?	Behöver	du	köra	ett	stor-
skaligt	jobb	under	en	kort	tid	på	ett	prisvärt	sätt?	Lär	dig	grun-
derna om Microsoft Azure och få insikt i hur du kan utnyttja en 
molnplattform i din egen verksamhet.

Molnbaserade lösningar slår ut egna driftmiljöer för server-
tjänster i snabb takt. För att komma upp på banan och få grepp 
om vad Microsofts molnlösning - Microsoft Azure, erbjuder  
ger vi här en översikt. Kursen ger en grund att bygga vidare på 
och kunskap för att kunna utvärdera plattformen. 
combitech.se/syst6

PER SALMI

2 dagar

Testdriven utveckling i C     
Lär dig grunderna i testdriven utveckling och hur man applice-
rar det i programspråket C för att bli en bättre och effektivare 
utvecklare. 

Alla företag vill leverera rätt produkt, i tid, med rätt kvalitet 
och till rätt kostnad. Testdriven utveckling hjälper dig som 
utvecklare att nå dessa mål då metodiken fokuserar på att 
leverera rätt produkt med kvalitet och på så sätt nå de övriga 
målen med att leverera i tid och till rätt kostnad. I kursen lär du 
dig grunderna i testdriven utveckling och hur du kan applicera 
de i programspråket C. Du får genom praktiska övningar lära 
dig om hur man använder Red-Green-Refactor-principen för 
utveckling med hjälp av unittester och hur man på bästa sätt 
lägger upp utvecklingen för att utveckla rätt produkt. 
combitech.se/syst7

CHRISTIAN ÅKERBLOM 

Läs mer och anmäl dig på 
www.combitech.se/utbildning
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2+1 dagar 

Problemlösning med C++      
Programmeringsspråket C++ med tillhörande standard- 
bibliotek är omfattande. För att komma igång snabbt behö-
ver fokus ligga på de viktigaste och mest använda delarna. 
Denna kurs prioriterar praktisk användning av C++ för att 
lösa problem. Kursen inleds med en kortare översikt för att 
skapa förståelse för bakgrunden till C++. Därefter får du en 
genomgång av en stor delmängd av C++. Vi har valt att an-
vända en stor del av kurstiden till praktiska laborationer där 
kursdeltagarna direkt får använda sina nyvunna kunskaper. 
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna medverka i utveck-
lingsprojekt med C++ som programmeringsspråk.   
combitech.se/syst8

JAN ROSENDAHL

1 dag 

Continuous Integration med 
Jenkins grundkurs       
Continuous Integration (CI) är en metod som härstammar 
ifrån och bygger på agila utvecklingsmetoder. Grundidén 
med CI är att utvecklarna ska leverera, testa och integrera 
den nyutvecklade koden ofta och därmed eliminera inte-
grationskonflikter,	effektivisera	utvecklingen	och	reducera	
antalet fel. 

Denna intensivkurs kommer introducera deltagaren i grund-
läggande CI-teori och genom hands-on övningar gå igenom 
alla de steg som behövs för att sätta upp en egen CI-miljö och 
arbeta i ett CI-projekt. Efter genomgången kurs kommer du att 
ha en grundläggande förståelse för vad CI handlar om och hur 
det kan ge värde i din organisation. Du kommer att ha kunskap 
om och praktisk erfarenhet av verktyg för automatisering av 
integrationskedjan. combitech.se/syst9

ERIK SIMMONS

3 dagar 

Embedded Linux         
Allt fler ser Linux som ett seriöst alternativ till operativsystem i 
sina inbyggda system. Processen att få in Linux på ett system 
har förenklats avsevärt under åren, men vilka steg är det som 
krävs?	Denna	kurs	varvar	teori	med	många	praktiska	övningar	
för att ge den helhetsbild som krävs - från bootloader till applika-
tion. Vi kommer i denna kurs att gå igenom vad som menas med 
begreppen verktygskedja, korskompilering, statisk och dyna-
misk länkning samt vad detta kommer ha för implikationer på 
utvecklingsmiljön. Efter kursen ska deltagarna ha fått kunskap 
och praktisk erfarenhet av alla moment som krävs för att kunna 
arbeta på ett effektivt sätt med Embedded Linux 
 combitech.se/syst10

MARCUS FOLKESSON

3 dagar 

Qt Embedded       
Qt är ett kraftfullt ramverk vid utveckling av inbyggda  
system	som	möter	dagens	krav	på	grafikprestanda.	Kursen	
ger deltagarna insikten i hur man använder Qt på ett effek-
tivt sätt för att skapa applikationer med oslagbar prestanda 
vad	gäller	grafik,	porterbarhet,	skalbarhet	och	effektiv	
utveckling. Kursens huvudfokus ligger kring applikationer 
för inbyggda system baserade på Qt/QML, och för att få en 
helhetsförståelse backar vi även tillbaka till grunderna i Qt:s 
C++-delar. Vi kommer fördjupa oss i Qt:s grundklasser och 
hörnstenar och se hur de används tillsammans. Qt har dess-
utom ett eget system för signalering och synkronisering av 
applikationer som vi kommer att gå ner på djupet i. 
 combitech.se/syst11

ERIK LARSSON

2 dagar 

Android – applikationsutveckling        
För inte så många år sedan var det få som kunde förutspå 
den snabba mobila utveckling vi upplever idag. Suget efter 
mobila lösningar som komplement till ”stationära” applika-
tioner är enormt och Android är i dagsläget det operativ- 
system som har störst andel på den mobila marknaden. 
Många använder numera sina mobiler som sin primära  
dator och företag måste anpassa sig efter detta för att  
möta behovet och inte halka efter. Denna kurs varvar teori 
med praktiska övningar för att kursdeltagaren på bästa sätt 
ska kunna utveckla egna applikationer för Android.

Kursen inleds med en introduktion till Android och dess 
arkitektur samt en genomgång av termer och uttryck som 
kommer att användas under kursens gång. Kursen går igenom 
grundstenarna som krävs för att kunna utveckla applikationer 
för Android och kursdeltagaren får själv testa sina kunskaper i 
övningarna som varvas mellan föreläsningarna.
 combitech.se/syst12

EMIL EINARSSON

3 dagar 

Mönster (Design Patterns)       
Få kunskaper inom systemutveckling är så tidlösa och 
grundläggande som mönster eller design patterns. För 
systemarkitekten utgör de grundläggande motiverbara 
byggblock, för programmeraren ger de en högre förståelse 
av systemets utvecklingsmöjligheter. 

Kursen ger en djup förståelse för tankarna bakom mönster, 
samt en kunskapsbas med användbara mönster och begrepp. 
Deltagarna	får	praktisk	erfarenhet	av	att	identifiera	och	välja	
designmönster och att modellera system. Efter kursen kom-
mer du att vara väl förberedd att modellera mönster med UML 
och kan implementera dessa i ditt projekt och team.
 combitech.se/syst13

HELENA KAGERUP (KURSSAMORDNARE)

2 dagar 

Usability - vägen till användbara system        
Hur ska man utveckla	användbara	system?	För	att	systemet	
ska upplevas positivt för användaren måste nyttan i bruks-
situationen agera bakgrund för designarbetet. Den här kursen 
ger dig en introduktion till detta. Vi ger dig grunderna i hur 
man metodiskt, systematiskt och iterativt jobbar med att ta 
fram användbara system. Deltagarna lär sig hur användar-
centrerade aktiviteter integreras i utvecklingsprojekt. Del-
tagarna får även kunskap inom arbetsmetoder och verktyg 
gällande användbarhet och människa-maskin-interaktion. 
Efter kursen ska du ha fått förståelse för användbarhet och 
dess betydelse för ett lyckat utvecklingsprojekt.  
combitech.se/syst15

MICHAEL PETTERSTEDT 

1 dag 

Interaktionsdesign        
Interaktionsdesign handlar om att utforma och designa inter-
aktiva digitala produkter, system och tjänster. Interaktions-
design fokuserar på samspelet mellan användare och teknik. 

Under kursen får du lära dig hur teknik kan utformas för att 
upplevelsen ska bli så bra och välanpassad till ändamålet som 
möjligt. Du lär dig hur du kan skapa, värdera och argumentera 
för en viss designlösning bland alternativa designlösningar 
genom teorigenomgång och praktiska övningar. Kursen åter-
knyter kort till kursen Usability - Vägen till användbara system 
och fortsätter i samma anda där nyttan i användarsituationen 
är central. combitech.se/syst14

MICHAEL PETTERSTEDT 2 dagar 

Software Craftsmanship       
The Software Craftsmanship movement strives to raise the 
bar for professional software development by practicing and 
helping others to learn the craft. In this course we want to 
inspire you by practicing with us and helping us to learn  
together. The software craftsmanship manifesto addresses 
the need for well-written and well-tested code, that can be 
easily	understood	and	safely	modified	by	the	next	developer,	
by emphasizing well-crafted software, steadily adding value 
to the software and working together as a community of pro-
fessionals.  combitech.se/syst16

1-2 dagar 

Versionshantering med Git 
Jobbar du som	utvecklare	idag	och	använder	Git?	Är	du	nyfi-
ken	på	att	börja	använda	versionshantering	i	ditt	projekt?	 
Vi hjälper dig att ta steget från nybörjare till avancerad 
användare. Git är ett kraftfullt verktyg och med lite djupare 
förståelse för Git så kan man få ut väldigt mycket av det i sitt 
vardagliga arbete. I kursen varvar vi teori och praktik. Med 
de teoretiska grunderna på plats så fokuserar vi på praktiska 
exempel från arbetslivet. Kursen är uppdelad på två dagar, 
där första dagen är särskilt utformad för dig som aldrig har 
jobbat med Git förut och den andra dagen introducerar mer 
avancerade delar.  combitech.se/syst17

MICAEL ANDERSSON 

ANDREAS LINDHÉ OCH ROBERT GUSTAFSSON
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Business Intelligence och Advanced analytics är om-
råden som inkluderas inom begreppet Data Insights. 
Data Insights är i sin tur en del av det omfattande digita-
liseringsområdet. Genom att använda egen och extern 
data på ett smart sätt kan man skapa konkurrens-
fördelar och helt nya affärsmöjligheter. Data spås vara 
framtidens guld och framtidsyrket är Data scientists!

DATA
INSIGHTS

Självstudiekurs 

Demystifying the Data 
Insights landscape   
Data Insights är ett relativt nytt begrepp som handlar om att 
förädla data till insikter och bättre beslut. Området är viktigt 
inom den snabba digitaliseringen som påverkar samhället 
och nya affärsmodeller skapas. I denna kurs får deltagarna en 
övergripande bild av området Data Insights och är en viktig 
kurs för att få in övriga Data Insights kurser i ett sammanhang. 
Vi avdramatiserar och förenklar området och förklarar hur 
begreppen hänger ihop. Vi tar upp begrepp såsom IoT, Big 
data, NoSQL, Hadoop, Map reduce, Data mining, Machine 
learning, Advanced analytics, Structured/unstructured data, 
Information modeling, Data quality, Data cleansing, ETL, Data 
warehouse, Data lake, Traditional BI vs. Modern BI, Cloud and 
Mobile	first,	GDPR.	combitech.se/data1

STEFAN STRAND 

2+1 dagar 

Öppen data i praktiken    
Öppen data blir allt mer tillgänglig och den kan ge bättre ana-
lyser och konkurrensfördelar. Frågan är bara var du hittar den 
och hur du använder den. Det hjälps vi åt med att få svar på 
under denna "hands on" utbildning där nätverkande och  
 "crowdsourcing" är framgångsfaktorer. 

Kursen handlar om är att lära sig hitta och använda sig av 
öppen data. Vi tränar praktiskt,  genom att läsa in data i två 
moderna gratis Self Service BI verktyg (Qlik Sense Desktop 
och Microsoft Power BI Desktop). Ni har med egen dator som 
ni använder under kursen så att ni enkelt kan jobba vidare 
efter kursen. Mål med kursen är att komma igång med använd-
ningen av öppen data samt skapa ett nätverk för att komma 
vidare med mer avancerad användning inom detta heta och 
föränderliga område. combitech.se/data2

STEFAN STRAND 

2+1 dagar 

Self Service BI - Verklig problemlösning    
Denna kurs handlar om att lösa era verkliga BI-problem som  
ni tar med er och så löser vi dem tillsammans. Lyckas inte 
gruppen lösa problemen så tar vi hjälp av Combitechs experter. 
Ta chansen att lösa era mest komplexa problem.  

Fokus är framförallt på problem som ni vill lösa med  
något av de två moderna gratis Self Service BI verktygen (Qlik 
Sense Desktop och Microsoft Power BI Desktop). Ni har med 
egen dator som ni använder under kursen så att ni enkelt kan 
jobba vidare efter kursen. Kursen ger deltagarna tillgång till 
ett exklusivt nätverk och uppdateringar så länge som kursen 
ges. Kursledaren följer en röd tråd, men det är deltagarna som 
skapar detaljerna i en form av "crowdsourcing". Kursledaren 
blir mentor /katalysator.  combitech.se/data3

STEFAN STRAND 

2+1 dagar 

Advanced analytics - Python 
ger dig superkrafter    
Vi lär oss grunderna i Python och vilka komponentbibliotek 
(Pandas, Matplotlib, Numpy, Scipy, scikit-learn, etc) som är 
bra att lära sig för att enkelt komma i gång med avancerad 
dataanalys. Neurala nätverk och data mining är begrepp som 
förklaras och praktiseras. 

Förutom att komma igång med Python så diskuterar vi 
i grupp våra erfarenheter av liknande verktyg (R, MATLAB, 
SAGE, SPARK). Vi tittar även på olika typer av komponentbib-
liotek man enkelt kan plugga in och deltagarnas erfarenhet av 
dessa. Vi berör även hur Python kan användas i C++ och vice 
versa. Då Python är en Open Source mjukvara är communityn 
viktig att förstå.

Kursdeltagarna  får tillgång till ett exklusivt nätverk och 
uppdateringar så länge som kursen ges. Kursledaren följer 
en röd tråd, men det är deltagarna som skapar detaljerna i en 
form av "crowdsourcing". Kursledaren blir mentor /katalysator. 
combitech.se/data4

STEFAN STRAND 

2 dagar 

Linear optimization modeling in Python   
The ubiquitous approach of optimization spans from the  
design of large-scale systems to small tasks in our daily life. 
The aim of optimization is to decide on a solution that provi-
des	the	most	benefit	in	an	underlying	situation.	This	course	
teaches linear optimization modeling in Python for strategic 
data-driven decision-making. 

The course kicks off with an introduction on describing 
linear optimization models algebraically. The open-source pro-
gramming language Python and its software library PuLP          
 "A Linear Programming Toolkit for Python" are in this course. 
After taking this course, the participants should be able to un-
derstand and formulate algebraic descriptions of linear optimi-
zation models as well as to develop linear optimization models 
in Python.  combitech.se/data5

DENNIS DREIER 

Läs mer och anmäl dig på 
www.combitech.se/utbildning
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Moderna system tenderar att bli alltmer kom-
plexa och programvaruintensiva. Därför är det 
vitalt att ha en gemensam bild av systemet som 
ska utvecklas. En metod för att via modeller 
hålla ihop ett system genom hela utvecklingen 
är modellbaserad systemutveckling, som vi på 
Combitech	har	infört	för	flera	organisationer.		

MODELLBASERAD 
SYSTEMUTVECKLING

2 dagar 

Systemarkitektur med SysML  
Kursen ger en praktisk erfarenhet i Model Based Systems  
Engineering (MBSE). Den är inriktad på aktiviteter för att  
utveckla komplexa produkter och system. Kursen nyttjar  
Systems Modeling Language (SysML) standardiserat av 
Object Management Group (OMG) för att uttrycka systemets 
funktionella och icke-funktionella krav och för att dokumentera 
systemarkitektur och design för att realisera kravmängden.

De mest väsentliga delarna av SysML för systemutveckling 
beskrivs och används i övningar, som genomförs i ett SysML 
modelleringsverktyg för att få erfarenhet i en realistisk  
utvecklingssituation. Efter kursen ska du ha fått kunskaper 
och grundläggande färdigheter för att själv skapa en system-
modell över din produkts kravanalys och arkitektur enligt en 
sammanhängande metodik. combitech.se/mode1

MAGNUS SKOOG 

1 dag 

Introduktion till xtUML  
Kursen ger en introduktion till xtUML notation, syntax 
och semantik. Den är inriktad på att förstå modeller som 
utvecklats för utformning av händelsebaserade program-
varusystem. Kursen utforskar olika vyer av system som kan 
beskrivas med xtUML-språket. Ambitionen är att lära sig att 
inspektera programvarumodeller med avseende på kraven, 
arkitektoniska regler med mera. Syftet med kursen är att ge 
en	användbar	kunskap	för	att	förstå	den	grafiska	notationen	
av xtUML. Kursen ger också viktiga begrepp för förståelse 
av xtUML och gör det möjligt för deltagaren att till exempel 
ta rollen som en modellgranskare. combitech.se/mode2

PER JONSSON 

3 dagar 

xtUML – Analysis and Design   
Kursen ger en introduktion till xtUML notation, syntax och 
semantik. Den är inriktad på att kunna utveckla modeller  
för utformning av händelsebaserade programvarusystem. 
Kursen utforskar olika vyer av system som kan beskrivas 
med xtUML-språket. Ambitionen är att lära sig ta fram  
modeller med avseende på krav och arkitektoniska regler.

Syftet med kursen är att ge viktiga begrepp  för förståelse  
av xtUML. Det är också att ge träning i att använda den gra-
fiska	notation	av	xtUML	och	göra	det	möjligt	för	deltagaren	att	
till exempel ta rollen som system- eller mjukvaruutvecklare.
combitech.se/mode3

PER JONSSON 

3 dagar 

xtUML – Applied Modeling 
and Tool Training   
Kursen ger träning i användandet av xtUML notation, syntax 
och semantik. Den är inriktad på praktisk utveckling av mo-
deller med datorverktyg för utformning av händelsebaserade 
programvarusystem. Kursen utforskar olika vyer av system 
som kan beskrivas med xtUML-språket. 

Syftet med kursen är att ge en grundläggande färdighet att 
nyttja	den	grafiska	notation	av	xtUML	med	syftet	att	utveckla	
mjukvara. Det är också att kunna utnyttja viktiga begrepp för 
förståelse av xtUML och göra det möjligt för deltagaren att 
till exempel ta rollen som utvecklare eller arkitekt med mera. 
De mest väsentliga delarna/begreppen i xtUML för top down 
mjukvaruutveckling tränas genom övningar i datorverktyg.
 combitech.se/mode4

PER JONSSON 

2 dagar 

Modellbaserad design, 
kodgenerering och exekvering 
I denna kurs visar konkreta övningar på möjligheterna. Vi 
börjar med att använda oss av ett modelleringsspråk för att 
ta fram en design. Sedan tar vi oss via generering av mål-
språkskod till en exekverande binärkod. För att nå målet, ett 
exekverande exempelsystem i målmiljön, varvar vi teoretiska 
genomgångar med praktiska övningar.  
Vi	tittar	på	möjligheterna	med	modellering.	Det	finns	olika	

notationsspråk för modellering och olika lösningsansatser 
lämpar sig olika bra för olika problemdomäner. Vidare berör 
vi kopplingar till utvecklingsmetodik, process och projekt-
styrning. Dessa aspekter är starkt bidragande faktorer till om 
ett MBSE-projekt blir lyckat eller inte. Vi tar upp vanligt före-
kommande modelleringsbegrepp (till exempel MBSE, MDD, 
MDA, PIM, PSM) och sätter dem i ett sammanhang. Målet 
med denna kurs är att konkretisera utveckling av system 
med modellbaserade verktyg. combitech.se/mode5

MAGNUS SKOOG 

2 dagar 

Modellbaserad felanalys och diagnos 
Metoder och verktyg för modellbaserad utveckling har gett 
nya möjligheter till att effektivisera utvecklingsarbetet inom 
komplexa tekniska system. Nu kan även den modellbaserade 
tekniken användas för att effektivisera analyser som till 
exempel systemsäkerhetsanalys, tillförlitlighetsanalys och 
diagnos.	Kursen	ger	en	introduktion	till	specifika	begrepp	
inom felanalys och diagnos. Syftet är att ge en orientering 
kring problemställning och applikationer där felanalyser och 
diagnoser används. 

Efter kursen skall deltagaren ha grundläggande kunskap 
om hur systemmodeller kan användas, hur beroenden mellan 
fel, dess symptom samt felsannolikheter kan hanteras. Dess-
utom skall deltagaren kunna använda RODON som ett verktyg 
för modellbaserad felanalys. combitech.se/mode6

MARTIN SCHMID 
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2 dagar 

Scrum i praktiken 
Scrum är ett enkelt ramverk sammansatt av ett fåtal bygg- 
stenar. Helhetsperspektiv, transparens, kundnytta och kvalitet 
är centrala delar. Denna kurs ger en inblick i vad de olika  
delarna i Scrum innebär i praktiken, samt en översikt av vad 
agil systemutveckling är. Teoretiska genomgångar varvas med 
praktiska övningar.  Kursen vänder sig både till dig som vill 
lära dig grunderna i agil systemutveckling med Scrum och till 
dig som vill veta hur det kan tillämpas i ett verkligt utvecklings-
projekt. combitech.se/scru1

OLA TEGVALD

 2 dagar 

Scrum Product Owner  
The Scrum product owner is a key role that a company needs 
to understand in-depth if it really wants to implement agile 
product development, increase customer value and be able 
to deliver MVPs (minimum viable products) out to the market 
continuously. This course will give product managers, busi-
ness analysists and user experience resources interested in 
improving their way of working, the answer to what responsi-
bilities the product owners have, how to build MVPs and how 
to decrease the risk of launch failures. We will mix lecture with 
workshops to show how you can work with driven value crea-
tion in agile product development. combitech.se/scru2

DULCE GONCALVES

2 dagar 

Behavior Driven Development 
A valid criticism to Object Oriented is that the design-time 
structure bears very little resemblance to run-time structure 
of rapidly communicating objects to deliver a certain value to 
the end user. This makes it hard to infer the intended behavior 
of the written code and verify it. This course will help tackling 
these problems by learning about Behavior Driven Develop-
ment (BDD) and Lean Architecture. BDD is a derivative from 
Test Driven Development (TDD) focusing on readability and 
maintainability of test and design. The course also includes 
Lean Architecture, a set of principles and practices that  
focuses on creating values for customers and removing waste. 

The target group for this course are developers and testers 
interested in improving their ways of working, or if you are wor-
king with Lean projects or performing testing in Agile projects. 
 combitech.se/scru3

MICAEL ANDERSSON

Läs mer och anmäl dig på 
www.combitech.se/utbildning

Traditionellt innebär systemutveckling att arbetet  
görs i strikta steg som var och ett avslutas innan  
nästa påbörjas. Agil systemutveckling innebär att  
arbetet bedrivs inkrementellt med nära kunddialog,  
en effektiv och kostnadsbesparande metod för utveck-
ling. Combitech har framgångsrikt arbetat med agil 
systemutveckling	enligt	flera	metoder	och	tekniker	och	
erbjuder idag kurser inom agila metoder och metodik.

AGILA METODER
OCH METODIK
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Grundpelarna för en effektiv produktutveckling ligger i 
att ha en väl fungerande kravhantering och att arbeta 
med ett effektivt testförfarande. Vi på Combitech har 
utbildat våra kunder i effektiv kravhantering, granskning 
och test under många år oavsett bransch och utveck-
lingsprocess. Kurserna inom området är väl beprövade 
och möjliga att anpassa efter er organisations behov.

KRAV, TEST OCH 
GRANSKNING

1+1 dag 

Effektiv kravhantering  
Krav är den grund som alla utvecklingsprojekt vilar på; utan en 
fungerande kravhantering riskerar projekten att kollapsa, vilket 
innebär både förseningar och ökade kostnader. För att undvika 
detta krävs en strukturerad kravhantering. Allt i syfte att skapa 
en produkt som stämmer överens med kundens önskemål.

Kursen är erfarenhetsbaserad och deltagarna uppmuntras 
också att bidra med sina erfarenheter. Ett stort fokus läggs på 
att	identifiera,	hantera	och	om	möjligt	förebygga	problem	som	
är	vanliga	i	de	flesta	utvecklingsprojekt.	Efter	kursen	ska	du	ha	
fått en genuin förståelse för kravhantering och dess betydelse 
för ett lyckat utvecklingsprojekt.

Kursen innehåller många diskussionsfrågor och praktiska 
övningar. Vi låter det gå en tid mellan kursdagarna, för att ge 
deltagarna tid att smälta intrycken och låta den nya kunska-
pen mogna. Mellan kurstillfällena får deltagarna hemuppgifter 
att lösa, gärna kopplade till den egna verksamheten.
combitech.se/krav1

THERESE ÖBERG 

1 dag 

Effektiv granskning  
Granskning är det mest kostnadseffektiva sättet att för- 
bättra kvaliteten på ett dokument. Metoden är generell och 
kan tillämpas på allt skrivet material. I kursen får du praktiskt 
prova på många av granskningsprocessens olika steg. Inte 
minst får du anta utmaningen att leda ett granskningsmöte.

Kursen ger en ingående beskrivning av de olika stegen i 
granskningsprocessen. Du får tips om hur du kan gå tillväga 
för att hålla uppe effektiviteten. Exempelvis råd kring den  
individuella granskningen och hur mycket tid som bör läggas 
på den, hur man väljer granskningsroller för att hitta ännu 
fler	fel	och	hur	man	ser	till	att	granskningsmöten	inte	fylls	av	
långa, ovidkommande diskussioner.  combitech.se/krav2

PER JONSSON

1 dag 

Kravformulering i praktiken 
Alla utvecklingsprojekt är beroende av krav och därför är det 
viktigt att kraven är bra skrivna. De ska inte bara fungera som 
ett stöd för utvecklingen, utan också som dokumentation av 
produkten och ett kommunikationsmedel för hela projektet. 

Kursen baseras på gedigen erfarenhet av kravformulering 
från ett antal olika branscher. Vi lägger stor vikt vid del- 
tagarnas egna erfarenheter.  Kursen diskuterar kravens olika 
roller i ett utvecklingsprojekt, samt olika dokumentstrukturer 
och kravtyper. Vi diskuterar kortfattat varför krav är så vik-
tiga för ett projekts framgång, samt olika strategier för att 
förvalta ett projekts kravmassa. Fokus ligger på formulering 
av krav och önskvärda egenskaper hos krav. Vi uppmuntrar 
deltagarna att ta upp egna exempel och diskutera frågeställ-
ningarna utifrån sina egna erfarenheter.  

Efter kursen ska du ha fått en genuin förståelse för hur 
krav bör formuleras. Du ska också ha fått en förståelse  

för olika typer av kravdokument och deras struktur.  
combitech.se/krav3

THERESE ÖBERG 
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Hur skyddar vi samhällets kommunikations- och infor-
mationsflöden	så	att	de	fungerar	både	i	vardagen	och	i	
krislägen?	Combitech	arbetar	för	att	eliminera	hot,	såväl	
ekonomiska som säkerhetsmässiga och har stor erfa-
renhet av att skapa och implementera långsiktiga och 
robusthöjande åtgärder. Våra konsulter delar med sig av 
sina erfarenheter i våra olika utbildningar inom området.

KOMMUNIKATION

2 dagar 

Introduktion till antennteori   
Vill du förstå	vad	din	antennexpert	pratar	om?	Behöver	du	
grundläggande	förståelse	för	antennteknik?	Är	du	nyfiken	på	
antennernas	hur	och	varför?	Då	är	detta	kursen	för	dig.	Kursen	
ger en bred introduktion för icke-specialister till antenners tek-
nik, funktion och användningsområden.

Som deltagare får du lära dig om antennteknik med början 
i enkla antenntyper och grundläggande begrepp för att ge 
förståelse för antennernas elektriska och strålningsmässiga 
funktion. Vi betraktar olika frekvensband och deras använd-
ningsområden. Efter kursen kommer du också att kunna förstå 
en	antennspecifikation	och	hur	antennmätning	går	till.	
 combitech.se/komm1

LARS WEBERG 

1+1 dag 

Link 16  
Link 16 är datalänk som används för taktiskt informations-
utbyte i realtid mellan olika plattformar i ett militärt ope-
rationsområde	-	oavsett	om	de	är	flygburna,	marina	eller	
markbaserade. 

I	flera	länder	och	i	NATO	används	Link	16	som	den	primära	
datalänken, och likaså utgör det grunden för Sveriges taktiska 
informationsutbyte i realtid mellan svenska och utländska 
plattformar i både internationella operationer och övningar. 

Denna kurs består av två delkurser som syftar till att ge  
dig en djupare förståelse för taktiska datalänkar i allmänhet 
och Link 16 i synnerhet. Del 1 Basic, ger dig en övergripande 
förståelse för Link 16, dess funktionalitet och användning.  
Del 2 Network Design and Management ger dig kunskap om 
de olika faserna i Network Design (planering, design, test, 
felsökning	och	modifiering	av	nätverk).	Vi	går	igenom	nät-
verksstruktur, planering och övervakning av nätverk, samt nät-
verkslast för olika plattformar. Kursen kommer även att belysa 
samverkan mellan grannländer vad gäller FCA:s  (Frequency 
Clearance Agreement) och JDLOC:s (Joint Data Link Opera-
tions Center/Cell) organisation och ansvar.  
combitech.se/komm2

RONNY ERYD 

1+1 dag 

Link 22 
Denna kurs ger en övergripande beskrivning av Link 22,  
både med avseende på teknik och på operativ hantering.  
I kursen får du en förståelse för denna taktiska datalänk, dess 
funktionalitet och användande. Kursen behandlar också Link 
22 avseende systemarkitektur och nätverksstruktur, samt går 
igenom hur Link 22 används operativt tillsammans med andra 
typer av taktiska datalänkar.

Link 22 är en taktisk datalänk som är optimerad för att 
hantera marint sjöläge, och ersätter den tidigare Link-11. Den 
svenska Försvarsmakten har fattat beslut om att Link 22 ska 
införas i Sverige på ett antal marina plattformar. Idag används 
det	i	flera	Nato-nationer	och	är	på	gång	att	införas	i	Finland.	
Systemet har en förmåga att överföra information "beyond line 
of sight (BLOS)" och kan användas för att överföra krypterat 
luft-, sjö- och markläge mellan militära enheter.
combitech.se/komm3

RONNY ERYD 

4 dagar 

Rakel - Instruktörskurs 
När Rakel är infört i linjeorganisationen och både utrustning 
och metoder är på plats behöver ni säkerställa att er personal 
och er organisation har förmåga att verka med Rakel utifrån 
de operativa krav ni har fastställt. Egen instruktörsförmåga 
är både rationellt och kostnadsbesparande. Här lär ni er att 
utbilda er själva.

Kursens övergripande mål och syfte är att förse er med 
sådan förmåga att ni själva kan utbilda era Rakelanvändare, 
både vad gäller grund- och repetitionsutbildningar. Därtill får 
ni också kompetens att aktivt bidra till det metodarbete som 
oundvikligen måste göras. Kursen beskriver Rakelnätet och 
dess aktörer. Här berör vi också de grundläggande principerna 
för samverkan utifrån Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) fastställda riktlinjer, nämligen "Nationella 
Riktlinjer för samverkan i Rakel".  combitech.se/komm4

BENNY KARLSSON

3 dagar 

Grunddatahantering i Rakel 
för sambandsansvarig 
När Rakel är infört i linjeorganisationen, och utrustning och 
metoder är på plats, kvarstår Rakelansvaret i många organi-
sationer hos en ensam eldsjäl. Programmeringsunderlag och 
annan väsentlig styrdokumentation riskerar då att hamna vid 
sidan av förändringar i både organisation och verksamheter. 

Kursens övergripande mål och syfte är att förse er med 
kompetens och förmåga att i egen regi förvalta programme-
ringsunderlag (PU) och väsentlig styrdokumentation rörande 
ert Rakelinförande. Dessa måste uppdateras och versions- 
hanteras vid de regelbundna förändringar som sker i Rakel- 
nätet och vid förändring inom egen organisation eller föränd-
ringar i metoder för samverkan. Efter kursen kommer du att för-
stå hur styrdokumentationen bildar en röd tråd och utmynnar 
i ett PU. Du kommer också att kunna genomföra beställningar 
utifrån PU hos Rakel Kundstöd. combitech.se/komm5

BENNY KARLSSON

Läs mer och anmäl dig på 
www.combitech.se/utbildning
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Samhällets ökande digitalisering kan upplevas som 
ett problem i en organisation då det ställer höga krav 
på ett strategiskt och metodiskt arbete med informa-
tions- och systemsäkerhet. Inte minst för att värna 
den skyddsvärda informationen. Genom Combitechs 
kurser höjer ni er organisations kunskap och säker-
hetsmedvetenhet, vilket ökar er konkurrenskraft.  

CYBER SECURITY

0,5 dag*4 

Grundläggande informationssäkerhet   
Att kunna hantera information på ett säkert sätt i det dagliga 
arbetet är mycket viktigt i alla organisationer. Alla medarbetare 
 berörs på något sätt och alla utsätts för risker. Medarbetaren 
kan vara det största hotet mot organisationens information 

- utan att veta om det. Men medarbetaren kan också vara orga-
nisationens bästa skydd.

Combitechs erfarna informationssäkerhetsexperter ger er 
fyra delkurser som stärker er säkerhetsmedvetenhet inom 
olika områden - och gör er ännu mer konkurrenskraftiga. Alla 
delkurser bjuder på handfasta tips.

Delkurs 1: Grundkurs i ansvar och hur du blir en säker med-
arbetare. Delkurs 2: Säker hantering av smarta telefoner, moln-
tjänster, e-post, sociala media och datorer. Delkurs 3: Tekniska 
säkerhetsfunktioner som kryptering, PKI, nyckelhantering,  
behörighetskontroll, loggning och brandväggar. Delkurs 4:  
Angrepp och skydd mot dessa. Delkursen ger information om 
metoder som hackers använder för att komma åt informationen.
 combitech.se/cybe1

JOHAN THULIN 

1-2 dagar

IT-säkerhet för systemutvecklare (ITSI) 
De flesta håller antagligen med om att det lönar sig att göra 
rätt från början. Trots det glöms ofta säkerhetsaspekterna 
bort	när	system	utvecklas	och	det	finns	också	en	risk	att	 
säkerhetskraven tolkas olika beroende på utvecklarens 
erfarenhet. Säkerhetsbrist i mjukvaran kan utnyttjas för att 
komma åt känslig information i en organisation. Utöver stöld 
och manipulation av information kan säkerhetsbrister även 
resultera i ökade underhålls-kostnader, minskad tillgänglighet, 
samt reducerat förtroende hos kunden och slutanvändarna. 

Denna kurs ger dig verktygen för att lyckas ta fram en  
säkrare slutprodukt, som inte bara löser kunders funktionella 
behov utan även skyddar kundens information.  Efter kursen 
ska deltagaren ha fått en djupare förståelse för vilka sårbar-
heter som är vanliga i design och källkod samt ha kunskap om 
hur dessa kan förebyggas och upptäckas innan leverans.
combitech.se/cybe2

ADI KARAHASANOVIC 

1-2 dagar

Common Criteria - En introduktion 
Common Criteria är en internationell standard (ISO/IEC 15408) 
för kravställning, deklaration och evaluering av IT-säkerhet i 
produkter och system i dess användningsmiljöer. Standarden 
omfattar tre delar: Introduktion och generell modell, funktions-
krav samt assuranskrav. Common Criteria kan också med för-
del användas för kravställning när det gäller säkerhetskritiska 
funktioner. 

Combitechs kurs ger dig en grundläggande förståelse av 
standarden och dess tillämpning. Efter kursen ska deltagaren 
förstå innebörden av, och beroenden mellan, dokumenten  
Protection	Profile	och	Security	Target.	Deltagaren	blir	även	
bekant med de olika rollerna för Common Criteria, som CCRA, 
certifieringsorgan	och	evalueringsföretag.	combitech.se/cybe3

2 timmar

Cybersäkerhet för ledningsgrupper 
Cybersäkerhetshotet	är	en	realitet,	men	det	finns	kunskap	och	
metoder som verkligen kan reducera riskerna. Ledningens 
agerande är en mycket viktig del i att reducera cybersäkerhets-
risker och i denna utbildning presenteras relevant kunskap och 
effektiva metoder kring detta. Utbildningen genomförs i form 
av en föreläsning med inslag av dialog där Combitechs kurs-
ledare använder fackkunskap och erfarenhet för att förmedla 
teori och praktiskt erfarenhet. Kursen vänder sig till personer 
inom ledningsgrupper eller liknande som vill höja sin cybersä-
kerhetsmedvetenhet. Efter genomgången kurs har deltagarna 
erhållit en uppdaterad bild av omvärlden idag ur ett cybersä-
kerhetsperspektiv,	kunskap	hur	man	identifierar	och	hanterar	
olika typer av cybersäkerhetsrisker, kunskap hur organisatio-
ner jobbar för att reducera riskerna, samt kunskap hur man 
hanterar cybersäkerhetsincidenter. combitech.se/cybe5

MAGNUS AHLBIN 

MORGAN LANTZ

1 eller 2 dagar

Säkra bankkortsbetalningar 
I de komplexa och känsliga miljöer som utgör dagens betalnings-
system	är	kryptering	en	förutsättning	för	trygga	och	säkra	flöden.	
Kursen ger en grundläggande förståelse av kryptering och nyckel- 
hantering, tillämpningar och påverkan på vårt betalningssystem 
och	dess	ingående	komponenter.	Även	kravbilden	och	olika	typer	
av skyddsåtgärder kommer att behandlas under kursen, tillsam-
mans med test och granskning. 

Efter kursen ska deltagaren ha en grundläggande förståelse 
av kryptering och nyckelhantering. Deltagaren ska förstå inne-
börden av, och beroenden mellan, de olika komponenterna,  
aktörerna och säkerhetsfunktionerna inom kortbetalningar.
 combitech.se/cybe4

JIMMY HAEGGSTRÖM 

 2 dagar

Säkerhetsprövningssamtal
I samarbete med vår externa partner Prolegia erbjuder vi  
utbildning i att hålla säkerhetsprövnings-samtal. 

Säkerhetsprövningssamtal	syftar	till	att	identifiera	personer	
som kan utgöra en säkerhetsrisk för företag med skyddsvärd 
verksamhet. Denna utbildning ger dig som samtalsledare 
ökade kunskaper i hur du förbereder, genomför och bedömer 
ett samtal för att nå de uppsatta målen. En bedömning kring 
sakriktig information och tillförlitligheten hos motparten utgör 
sedan underlag för kommande beslut. 

Kursdeltagarna får djupare insikt i de svårigheter som om-
gärdar en säkerhetsprövning, samt hur man bäst överbryggar 
dem. Kursen behandlar förberedelser och intervjustruktur, följt 
av frågeteknik där det ges möjlighet att praktiskt öva när och 
hur de bör användas i samtal. Slutligen ingår även samtals-
psykologi	och	introduktion	till	bakgrundsverifiering.

Som en del av Combitechs erbjudande inom säkerhets-
prövning	och	säkerhetsskydd	erbjuder	vi	flera	tjänster	och	
utbildningar, läs mer om detta och hitta kontaktpersoner på:
www.combitech.se/cyber-security/ 

NIKOLINA STÅHL 
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För att hänga med i dagens systemutveckling i ett allt-
mer integrerat och digitaliserat samhälle, krävs att man 
klarar att leva upp till krav på snabb och effektiv utveck-
ling, samtidigt som systemen måste nå en tillräckligt 
hög säkerhet. Vi på Combitech har lång erfarenhet av 
att utveckla säkra system och kan erbjuda kurser som 
spänner över stora delar av ett systems livscykel.

FUNKTIONS- OCH 
SYSTEMSÄKERHET

  1 dag

Introduktion till ISO 26262    
I utveckling av av säkerhetsrelaterad elektronik och program-
vara för vägfordon, såsom personbilar, lastbilar och bussar, 
är säkerhetsstandarden ISO 26262 viktig. Denna kurs ger en 
djupare översikt av standarden inklusive bakgrund till stan-
darden och varför den är viktig. Kursen är främst avsedd att 
ge en tillräcklig förståelse för konstruktörer och ledare som 
direkt jobbar med säkerhetsrelaterad elektronik och program-
vara. Denna kurs eller motsvarande är ett förkunskapskrav 
för	de	flesta	av	våra	fortsättningskurser	inom	ISO	26262.	
combitech.se/funk1

CHRISTIAN STRZYZ    1 dag

Hazardanalys enligt ISO 26262  
En av de tidiga säkerhetsanalyserna inom ISO 26262 är  
hazardanalysen, även den viktigaste analysen som krav- 
sätter fortsatt säkerhetsarbete. Denna kurs ger en översikt 
av hazardanalysen och djupare förståelse av de ingående  
delarna	i	analysen.	Kursen	inkluderar	även	flera	övningar	
för att bygga färdighet hos kursdeltagare. Kursen är främst 
avsedd att ge en tillräcklig förståelse för konstruktörer som 
kommer att jobba med hazardanalyser eller som behöver  
förstå dessa. combitech.se/funk2

CHRISTIAN STRZYZ  

  1 dag

Funktionella och tekniska 
säkerhetskoncept enligt ISO 26262   
En av de tidiga konstruerande aktiviteterna inom ISO 26262 
är säkerhetskoncepten vilka görs på olika nivåer. Denna kurs 
ger en översikt av funktionella såväl som tekniska säkerhets-
koncept	och	inkluderar	flera	övningar.	Kursen	är	främst	avsedd	
att ge en tillräcklig förståelse till konstruktörer som jobbar 
med koncept- och systemutveckling av säkerhetsrelaterade 
elektronik- och programvarusystem. combitech.se/funk3

CHRISTIAN STRZYZ  

PER JONSSON   1 dag

Utveckling av säkerhetskritisk 
programvara enligt DO-178C 
Att utveckla säkerhetskritiska	programvarusystem	ger	dig	fler	
saker att tänka på än vid annan programvaruutveckling. Hur ska 
system- och programvaruutveckling passa ihop för att säker- 
ställa	att	det	färdiga	systemet	uppfyller	omgivningens	krav?

Kursen  beskriver hur man bedriver utveckling av säkerhets-
kritiska	programvarusystem	inom	ramarna	för	flygindustrins	
standard DO-178C. Du får en god grund för att kunna arbeta i 
projekt för att ta fram säkerhetskritiska programvarusystem, 
genom att få förståelse för hur system och programvaru- 
arbete behöver fungera tillsammans för att säkerställa en 
säker produkt. combitech.se/funk5

  1 dag

Utveckling av säkerhetskritisk 
programvara  
Att utveckla säkerhetskritiska	programvarusystem	ger	dig	fler	
saker att tänka på än vid annan programvaruutveckling. Hur ska 
system- och programvaruutveckling passa ihop för att säker-
ställa	att	det	färdiga	systemet	uppfyller	omgivningens	krav?

Kursen		beskriver,	med	en	bas	i	flygindustrins	standard	DO-
178C och vägfordonsindustrins standard ISO 26262, hur man 
bedriver utveckling av säkerhetskritiska programvarusystem. 
Du får en god grund för att kunna arbeta i projekt för att ta fram 
säkerhetskritiska programvarusystem, genom att få förståelse 
för hur system och programvaruarbete behöver fungera tillsam-
mans för att säkerställa en säker produkt. combitech.se/funk4

PER JONSSON 

  1 dag

Utveckling av säkerhetskritisk 
programvara enligt ISO 26262  
Att utveckla säkerhetskritiska programvarusystem ger dig  
fler	saker	att	tänka	på	än	vid	annan	programvaruutveckling.	
Hur ska system- och programvaruutveckling passa ihop  
för att säkerställa att det färdiga systemet uppfyller omgiv-
ningens	krav?

Kursen  beskriver hur man bedriver utveckling av säker-
hetskritiska programvarusystem inom ramarna för vägfor-
donsindustrins standard ISO 26262. Du får en god grund för 
att kunna arbeta i projekt för att ta fram säkerhetskritiska 
programvarusystem till vägfordon, genom att få förståelse 
för hur system och programvaruarbete behöver fungera  
tillsammans för att säkerställa en säker produkt.  
combitech.se/funk6

CHRISTIAN STRZYZ

  1 dag

Analystekniker inom Systemsäkerhet
Denna kurs ger en fördjupad bild av de analystekniker som 
används inom systemsäkerhet med inriktning på försvars-
sektorn.	De	flesta	av	analysteknikerna	är	dock	branschöver-
skridande. Under utbildningen går vi igenom de vanligaste 
analysteknikerna	för	att	identifiera,	värdera	och	minimera	
risker. Kursen ger även en inblick i utmaningar med att analy-
sera ny teknik, autonoma system och vilka nya analystekniker 
som utmanar de nu vanligaste.

Exempel på analystekniker som kommer att beröras är 
HAZOP, FTA, ETA, FMECA, allokering av utvecklingsnivåer, 
identifiering	av	säkerhetskritiska	komponenter	och	STPA.	
Kursen riktar sig till personer med grundläggande förståelse 
för systemsäkerhet och som vill fördjupa sig inom system-
säkerhetsområdet.

Efter kursen bör deltagaren kunna bidra i en systemsäker-
hetsanalys alternativt kunna läsa en analys med behållning. 
Även	förstå	när	respektive	metod	är	lämplig. 
combitech.se/funk8

  1 dag

Systemsäkerhet inom försvarssektorn  
Denna kurs erbjuder systemsäkerhetsarbete ur både ett  
projekt- och systemlivscykelperspektiv. Här får du en inblick 
i verksamhetsprocessen för tekniska system, vilka roller och 
vilket ansvar som Försvarsmakten, FMV och industrier har 
gällande systemsäkerhet, samt relationen mellan system-
säkerhet och andra verksamhetsområden. 

Kursen inleds med en grundläggande förklaring av vad 
systemsäkerhet är. Att ge en grundläggande förståelse för 
behovet av systemsäkerhetsverksamhet, de olika aktörernas 
roller och ansvar samt grunderna i hur riskhanteringsarbetet 
kan bedrivas inom materielanskaffningsprojekt inom för-
svarssektorn. combitech.se/funk7

  1 dag

Introduktion till utveckling av 
säkerhetskritiska system
Utveckling av system med krav att nå en viss nivå av 
säkerhet, är en ständigt växande disciplin som gör 
utvecklingsarbetet med komplext. Stöd och vägledning 
finns	dock	i	flera	olika	standarder.	Denna	kurs	ger	dig	en	
grundläggande förståelse i vad det innebär att introducera 
en standard och att utveckla säkerhetskritiska system 
på olika nivåer. Kursen vänder sig främst till chefer, 
projektledare och andra beslutsfattare som är involverade 
i säkerhetskritisk systemutveckling. combitech.se/funk9

CHRISTIAN MARTINSSON

MARTIN DALARYD 

JESPER LINDELL
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Alla organisationer behöver ha en förmåga att motstå 
verksamhetsstörningar och att snabbt kunna återfå 
sin funktionalitet vid avbrott. Vi på Combitech har 
mer än 20 års samlad erfarenhet från krisberedskap 
och kontinuitetsplanering. Vi hjälper både privata och 
offentliga aktörer med att ta fram planer, att utbilda 
och att öva ledningsgrupper och medarbetare.

KRISBEREDSKAP, 
CIVILT FÖRSVAR OCH 
SÄKERHETSSKYDD

0,5 dag*4

Kriskommunikation   
Kommunikation är en central del i all form av krishantering 
och en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Den 
som inte kommunicerar, eller som kommunicerar på fel sätt, 
riskerar att förvärra situationen. Denna kurs erbjuder fyra del-
kurser med fokus på konsten att kriskommunicera. 

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha erhållit grund-
läggande kunskap om kommunikationens betydelse för ef-
fektiv krishantering. Varje delkurs ger dessutom verktyg och 
metoder	för	hur	det	interna	och	externa	informationsflödet	
kan effektiviseras vid en kris. combitech.se/kris3

KAJSA HELMBRING 0,5 dag*3 

Kriser och krisberedskap   
Hur vet vi att	vår	verksamhet	befinner	sig	i	en	kris?	Vad	är	
det för skillnad mellan en allvarlig händelse, en extraordinär 
händelse	och	en	kris,	och	spelar	det	egentligen	roll?	I	denna	
kurs förklarar vi hur ni behöver arbeta för att verksamheten 
ska vara väl förberedd oavsett vad som händer. Denna kurs är 
indelad i 3 delkurser: 
• Delkurs 1: Allmänt om kriser och krisberedskap
• Delkurs 2: Det svenska krishanteringssystemet 
• Delkurs 3: Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och  

kontinuitetsplanering
Efter avslutad kurs ska deltagarna känna en större trygghet 
inför en kris och vara medvetna om sin roll och sitt ansvar.  
Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap om vad 
som kännetecknar en kris, vad god krishantering och kris- 
beredskap innebär samt hur de processer som råder före,  
under och efter hänger ihop. combitech.se/kris1

KAJSA HELMBRING 

2 dagar 

Stabsmetodik   
En krissituation ställer stora krav på dig och dina med- 
arbetare. Ni måste snabbt gå från vardagens relativt väl- 
ordnade arbetssituation till okända situationer med snabba 
och svåra beslut. Denna kurs syftar till att utveckla er för-
måga att leda och samordna ett krisledningsarbete. 

Kursen skapar förutsättningar för att börja bygga upp  
och leda en krisledning (stab) eller annan funktion som tar 
ansvar för att krishanteringen fungerar, på hemmaplan.  
Eftersom	alla	organisationer	har	olika	behov,	finns	det	inte	en	
mall som passar alla, varför vi utgår från ett exempel  
som sedan kan anpassas för er. 

Efter kursen ska deltagarna ha erhållit grundläggande  
kunskap om förutsättningarna för en krisorganisation att 
lösa sin uppgift, samt viss färdighet i att axla relevanta roller. 
Kursen ska ge stöd för fortsatt arbete på hemmaplan med  
att utveckla den egna krisorganisationen. combitech.se/kris2

KAJSA HELMBRING 

1 dag

Tjänsteman i beredskap 
Om en allvarlig händelse inträffar är det av yttersta vikt att 
snabbt komma igång och agera. En Tjänsteman i beredskap 
(TiB) är en funktion som säkerställer att organisationen kan 
nås dygnet runt, året runt. Personen tar emot och vidarebe-
fordrar larm, och kan om så behövs också starta upp hante-
ringen av själva händelsen. 

Denna kurs, som kan ges antingen för privat eller offentlig 
sektor, ska deltagarna ha erhållit en grundläggande förstå-
else och kunskap om vad det innebär att arbeta som TiB. 
Deltagarna ska också ha fått pröva att omsätta teoretiska 
kunskaper i praktik i en trygg och lärande miljö. Vidare är 
målet att deltagarna efter avslutat kurs ska känna en större 
trygghet i att kunna agera som TiB. combitech.se/kris4

KAJSA HELMBRING 

Läs mer och anmäl dig på 
www.combitech.se/utbildning
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0,5 dag - 2 dagar

Att möta informationspåverkan  
Informationspåverkan är en typ av säkerhetshot som bland an-
nat	Säkerhetspolisen	(SÄPO)	varnar	för	i	allt	större	utsträckning.	
Informationspåverkan är potentiellt skadlig kommunikation 
som främmande makt ligger bakom, direkt eller via ombud. I 
denna kurs höjer vi medvetenheten för detta hot samt förmå-
gan	att	identifiera	detsamma.	Dessutom	ger	kursen	vägledning	
i hur omvärldsbevakning kan utvecklas och hur informations-
baserad och argumentationsbaserad respons kan tillämpas. 
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av ämnet men i 
synnerhet du som arbetar med säkerhets- och beredskapsfrå-
gor samt press och kommunikation. combitech.se/kris8

0,5 dag*2

Säkerhetsskydd  
Sedan den 1 april 2019 gäller en ny säkerhetsskyddslag-
stiftning. Men vad är egentligen säkerhetsskydd och hur  
uppfyller	man	kraven	i	lagstiftningen?	Säkerhetsskydd	avser	
skyddsåtgärder med syfte att förebygga brott mot rikets  
säkerhet, till exempel spioneri, sabotage och terrorism. 

Efter avslutad kurs ska deltagarna känna en större trygg-
het inför att leda eller delta i organisationens säkerhets-
skyddsarbete och vara medvetna om sin roll och sitt ansvar. 
Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap om säker-
hetsskydd och hur man gör en säkerhetsanalys.  
combitech.se/kris6

0,5 dag*2

Civilt Försvar  
Det säkerhetspolitiska läget		har	försämrats	och	det	finns	
inga tecken på att utvecklingen ska vända. Påverkans- 
kampanjer och cyberattacker är delar av en ny normalbild. 
Samhällets aktörer måste återigen planera för det som intill 
nyligen var otänkbart, ett väpnat angrepp. 

Denna kurs är uppdelad i två delkurser; del 1 är en grund-
kurs där vi går igenom vad civilt försvar är och varför vi behö-
ver arbeta med denna fråga. Del 2 behandlar hur man gör när 
man beredskapsplanerar. Efter avslutad kurs ska deltagarna 
känna en större trygghet inför att påbörja organisationens 
beredskapsplanering och vara medvetna om sin roll och sitt 
ansvar. Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap om 
totalförsvar, civilt försvar, varför civilt försvar är viktigt just nu 
och hur man i praktiken gör när man beredskapsplanerar.
combitech.se/kris5

KAJSA HELMBRING 1+2 dagar

Sambandstjänstens 
grunder och ledning 
Vid samhällsstörningar  kan händelseförloppen ändras mycket 
snabbt. Lika snabbt växlar ledningsbehoven - enheter tillkommer, 
andra utgår eller får ändrade uppgifter. Vid höjd beredskap och 
krig är läget ännu mer oförutsägbart. Hur samordnas sambandet 
till ett fungerande stöd till lednings- och samverkansstrukturerna, 
även	vid	snabba	förändringar	i	lägesbilden?	

Den här kursen är indelad i två delar, där vi i del 1 ger dig de 
grundläggande kunskaper om sambandstjänst som behövs 
för att du skall kunna verka som medlem i stab eller ISF. Kurs-
delen ger dig sambandstjänstens grunder samt centrala  
termer och begrepp inom området. Kursdel 2 är en påbyggnad 
 och riktar sig till dig som har ett sambandsansvar i egen orga-
nisation. Här belyser principer för ledning av sambandstjänsten, 
 det vill säga planering, genomförande och uppföljning. Vi ger 
också exempel på hur sambandet samordnas med tydliga  
direktiv baserat på utarbetad sambandsplan. combitech.se/kris7

BENNY KARLSSON

KAJSA HELMBRING 

KAJSA HELMBRING 
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 1 dag

Experiment enligt Six Sigma  
I alla verksamheter där produkter och arbetssätt utvecklas  
eller förbättras genomförs mer eller mindre strukturerade för-
sök eller experiment. Denna kurs ger deltagarna baskunskaper 
för att själva kunna planera, genomföra och analysera expe-
riment och ger svar på frågor som till exempel; Varför och när 
behövs	en	metodik	för	experiment?	Vilka	olika	typer	av	experi-
ment	finns	och	vad	är	styrkor	och	svagheter	i	dessa	typer?	 
Hur bör experiment planeras, utföras och analyseras för att 
uppnå	mest	värde	för	insatsen?	

I kursen diskuteras och jämförs olika typer av experiment-
strategier. Vi går igenom de grundläggande delarna i planering 
och analys av experiment, samt demonstrerar programvaran 
Minitab i kursen. combitech.se/logi1

BO OHLSSON 

Smart logistik, effektiva inköp och strategisk  
kvalitetsutveckling gör skillnad. Att kontinuerligt  
se över och förbättra materiel- och informations-
flöden	sänker	kostnader	och	ökar	lönsamheten.	
Våra konsulter delar med sig av sina erfarenheter av 
såväl eget arbete i olika branscher, som forsknings-
projekt i samverkan med andra industriföretag.

LOGISTIK, INKÖP
OCH KVALITET

  0,5 dag 

SPC (Statistical Process 
Control) in Practice 
I denna kurs lär du dig att plocka de enklaste frukterna för 
processförbättringar. Här går vi igenom varför processer bör 
styras, hur signalerna i styrdiagram ska tolkas och vad som 
kan göras för att förbättra processerna utifrån behov. Detta  
är en grundläggande kurs i Statistical Process Control (SPC)  
i praktiken, som riktar sig till alla som idag arbetar med styr-
diagram, eller som kommer att göra det.  Deltagarna ska efter 
genomgången kurs självständigt kunna analysera styr- 
diagram och föreslå samt genomföra åtgärder.  
combitech.se/logi2

BO OHLSSON 

 1 dag 

Visuell problemlösning enligt Six Sigma 
Att studera processer och jobba med problemlösning med  
visuella hjälpmedel är ett mycket effektivt sätt att lösa  
problem på. Metoden ger en bra överblick och förståelse 
över vilka spår, teorier och frågeställningar man har och 
kommer att jobba med. Den är ett kraftfullt verktyg för både 
individer och grupper, som ger grunden för all problem-
lösning eller förebyggande åtgärder som minskar riskerna 
för fel. 

Kursen kommer att ge dig en teoretisk genomgång och 
praktisk övning i olika tankesätt, metoder och verktyg som 
gör dig till en praktisk problemlösare. combitech.se/logi3

BO OHLSSON 

 2 dagar 

ILS Fundamentals  
Integrerat Logistikstöd (Integrated Logistic Support, ILS)  
är en ingenjörsdisciplin och ledningsprocess som används 
för att skapa optimerade drift- och underhållskostnader för 
ett	specifikt	system	eller	en	produkt	genom	hela	livscykeln.	
Genom att tidigt i produktutvecklingen beakta underhålls-
aspekter i designbeslut kan man påverka framtida under-
hållskostnader utifrån ställda krav och driftförhållanden.  
Kursen är uppdelad i sju moment och övningsexempel. 
Kursdeltagaren kommer att få följa med ett systems hela 
livscykel från konceptfas till avveckling och där emellan 
dess påverkande kostnader och beslut som leder fram till 
den bästa underhållslösningen. combitech.se/logi4

STEFAN PETERSSON 

Läs mer och anmäl dig på 
www.combitech.se/utbildning



34 35

P
R

O
D

U
K

TU
TVEC

K
LIN

G

 2 dagar 

Hands-on training in Additive 
Manufacturing 
Additive Manufacturing (AM) is a broad method of production 
that can add value throughout the whole product lifecycle. 
Correctly implemented AM enables whole new categories of 
products and supply chain solutions. If you want a deep-dive 
into	AM	and	experience	the	AM	workflow	in	a	state-of-the-art	
AM-lab at AMEXCI, this is the course for you.

The course is designed to provide participants a hands-on 
experience with Additive Manufacturing technology. The 
course will cover the technology's key aspects. You will get a 
deeper understanding of technical and economical aspects of 
AM in order to identify suitable parts for AM, understand what 
it takes to design parts for AM, as well as experience the over-
all	workflow	of	AM	and	become	familiar	with	the	main	steps	of	
data preparation and post-processing.combitech.se/prod2

OSKAR VIKLUND

I den globala konkurrenssituation som råder, blir 
det allt viktigare att korta ledtiden från idé till färdig 
produkt med högre krav på kvalitet och kostnads-
effektivitet. Combitech har en nyckelroll att hjälpa 
ledande företag att effektivisera sina produktutveck-
lingsprocesser, genom modellbaserad utveckling, 
agil arbetsmetodik och transparens i designarbetet.

PRODUKT-
UTVECKLING

 2 dagar 

Basic training in Additive 
Manufacturing  
Additive Manufacturing (AM) is a broad method of production 
that can add value throughout the whole product lifecycle. 
Correctly implemented AM enables whole new categories of 
products and supply chain solutions. If you want to take your 
first	step	toward	working	with	additive	manufacturing,	this	is	
the course for you. 

This course will provide an overview of the key topics neces-
sary to understand the current state-of-the-art and gaining  
the necessary knowledge to get started with Additive Manu-
facturing (AM).  combitech.se/prod1

OSKAR VIKLUND  1 dag 

FT&A – Geometrisäkra 
3D modellen i CATIA  
Allt fler företag inser fördelarna med att använda 3D-modellen 
som informationsbärare och ersättning till 2D-baserade ritnings- 
underlag. 3D-underlag är mer levande och har en högre inte-
gration i dagens CAD/PDM-verktyg och i programverktyg inom 
produktion. Vid kravsättning i 3D-modellen ökar möjligheterna 
att kunna återanvända information, och risken för att fel upp-
täcks sent minskar. 

Under kursen varvas teori med praktik och du kommer att få 
 lära dig hur du med hjälp av modulen 3D Functional Tolerancing 
and Annotations (FT&A) kan skapa geometrisäkrade CAD-un-
derlag i Catia. Du kommer även få en övergripande introduktion 
till	Model	Based	Definition	(MBD)	och	förstå	hur	kravsättning	
av 3D-modellen relaterar till MBD. combitech.se/prod3

KATHRINE LIND  

KATHRINE LIND   1 dag

Introduktion till parametrisk 
ytmodellering i CATIA  
Vill du ta nästa	steg	och	lära	dig	ytmodellering	i	CATIA?	 
Att	använda	sig	av	ytor	vid	3D-modellering	ökar	flexibiliteten	
och ger större frihet till snabba formförändringar. Kursen 
varvar teori med praktik och innehåller en introduktion till 
parametrisk ytmodellering i CATIA, där vi lär oss att förstå och 
använda verktygen i arbetsbänken Generative Shape Design.  
combitech.se/prod4
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 1 dag 

Relationsbaserad design 
i produktstrukturer   
Många företag använder sig idag av 3D-modellen som infor-
mationsbärare. I sammanställningar av detaljer sprids krav på 
gränssnitt och masterdata via CAD- och PDM-system. Vid mo-
dellering i produktstrukturer där de ingående komponenterna 
har en hög grad av ömsesidigt beroende och där utveckling 
sker i realtid, är det en förutsättning att CAD-konstruktörer kan 
förhålla sig till sådan information. 

Den här kursen lär ut ett standardiserat arbetssätt där många 
	kan	arbeta	inom	samma	geografiska	område	eller	produkt	
på ett kvalitetssäkrat sätt. Kursen tar upp rekommenderade 
metoder för att skapa modeller som kan återanvändas och 
uppdateras på ett stabilt sätt, samtidigt som de förhåller sig 
till de geometriska kraven i sin omgivning. Vi går även igenom 
olika verktyg för att hantera och kontrollera relationer till kring-
liggande geometri. combitech.se/prod11

  2 dagar 

MBD	–	Model	Based	Definition	
& Virtual Development   
Med metoden	Model	Based	Definition	(MBD)	samlas	all	 
information om en produkt i 3D-modellen. Informationen  
definieras	en	gång	och	alla	har	tillgång	till	den	samtidigt.	 
Detta medför reducerade kostnader och ledtider samt ger dig 
och kollegorna en snabb bild av hela utvecklingskedjan.

Efter denna kurs kommer du ha en bred kunskap om vad 
MBD är och god förståelse för vad arbetssättet skulle kunna 
innebära för de olika delarna i hela utvecklingskedjan hos ditt 
företag. Du kommer att vara rustad för att ta nästa steg mot 
ett införande av arbetssättet eller för att vara verksam i en  
organisation där MBD redan är en del av vardagen.
combitech.se/prod7

FREDRIK PENNSÄTER

  2 timmar 

MBD	–	Model	Based	Definition	
för beslutsfattare   
Med metoden	Model	Based	Definition	(MBD)	samlas	all	infor-
mation	om	en	produkt	i	en	3D-modell.	Informationen	definieras	
en gång och alla har tillgång till den samtidigt. Detta medför 
reducerade kostnader och ledtider samt ger dig och kollegorna 
en snabb bild av hela utvecklingskedjan.
 Efter genomgången kurs kommer du ha kunskap om vad 
MBD är och förståelse för vad arbetssättet skulle kunna inne-
bära för olika delar i utvecklingskedjan hos ditt företag. Du  
kommer att vara rustad för att ta nästa steg mot ett införande 
av arbetssättet. combitech.se/prod9

FREDRIK PENNSÄTER       1,5 dagar

Plastkonstruktion grundkurs    
Att arbeta med	plast	är	vanligt	inom	de	flesta	företag.	 
Denna grundkurs vänder sig till allt från juniorkonstruktörer 
till erfarna konstruktörer som inte tidigare jobbat med eller har 
liten erfarenhet av plastkonstruktion. Denna kurs har fokus 
på konstruktion av formsprutade plastdetaljer, men beskriver 
även kort övriga tillverkningsmetoder, såsom varmformning, 
formblåsning och prototyptillverkningsmetoder. Efter genom-
gången kurs kommer du att ha en förståelse för vilka möjlig-
heter	och	begränsningar	som	finns	med	att	konstruera	i	plast.	
combitech.se/prod12

PETER SCHEMMEL 

 1 dag

Scrum för mekanikkonstruktion 
Allt fler företag pratar om att effektivisera sina utvecklings-
processer genom agil metodik. För att kunna arbeta effektivt 
behöver alla inblandade arbeta efter samma grundläggande 
idéer. Denna kurs ger deltagarna möjligheten att snabbt bli 
effektiva inom Scrum som är en agil metodik som blir mer och 
mer uppskattad inom industrin idag. Vi kommer att gå igenom 
grundstenarna i Scrum, roller och regler. Du kommer också att 
förstå principerna och värdegrunden i agil utveckling, samt 
vara redo att delta i ett Scrum-team. combitech.se/prod10

JOHAN CARLSSON 

 0,5 dag

MBD – Introduktion till 
produktionssimulering   
Med metoden	Model	Based	Definition	(MBD)	samlas	all	infor-
mation	om	en	produkt	i	3D-modellen,	informationen	definieras	
en gång och alla har tillgång till den samtidigt. Denna kurs ger 
en introduktion till området simulering och varför det är en  
viktig del av MBD.
 Efter genomgången kurs kommer du ha kunskap om om-
rådet produktionssimulering och ha förståelse för de olika 
teknikerna inom området. Du kommer att vara bättre rustad 
för att ta nästa steg mot ett införande av arbetssättet eller för 
att vara verksam i en organisation där simulering redan är en 
del av vardagen. combitech.se/prod8

FREDRIK PENNSÄTER     

0,5 dag 

MBD – Effektivare 
produktutveckling med CAE    
Ett modernt modellbaserat arbetssätt innefattar att ingenjörs-
arbetet stöds av tekniska beräkningar för att säkerställa funk-
tion och prestanda samt för att ersätta fysisk provning. Genom 
att beräkningsverksamheten är en del av utvecklingskedjan 
och integreras med företagets övriga processer kan ledtider 
och kostnader reduceras. Kursen kommer att ge dig förståelse 
för hur en processtyrd och integrerad CAE-verksamhet kan ef-
fektivisera utvecklingskedjan hos ditt företag och vilka verktyg 
som	finns	till	stöd	för	detta.	Kursen	kommer	även	 
att rusta dig för att ta nästa steg mot ett införande av arbets-
sättet. combitech.se/prod6

TOMAS SJÖDIN 

 1 dag

MBD Konstruktion    
Med Model Based Definition (MBD) samlas all information om 
en	produkt	i	en	3D-modell.	Informationen	definieras	en	gång	
och alla har tillgång till den samtidigt. Denna kurs ger en mer 
detaljerad bild av vad du som konstruktör utför i detta arbete.
Målet med denna kurs är att få en detaljerad bild över kon-
struktionsfasen inom MBD. Du kommer efter kursen att ha för-
ståelse för hur konstruktionsunderlag och dess kravsättning 
inom ett nytt arbetssätt går till. Detta kommer att underlätta 
utförandet av konstruktionsarbete där man redan arbetar med, 
eller kommer att arbeta med, MBD.combitech.se/prod5

FREDRIK PENNSÄTER     

 1 dag

Referenssystem och form & läge   
Vill du förbättra din mekaniska konstruktion och undvika över-
raskningar	vid	produktionsstart?		Denna	kurs	vänder	sig	till	dig	
som behöver förstå hur man upprättar ett robust referenssys-
tem som bas för artikelns position och sedan kopplar rätt typ 
av form & läge krav som väl beskriver artikelns funktioner. 

Vi repeterar grunderna i val och angivelse av referens-
system och går igenom kravsättning med hjälp av form & läge 
baserat på ISO standard, samt några exempel med ASME och 
VCC standard. Fokus är tillämpning på olika typer av artiklar 
där vi arbetar med praktiska övningar som även är möjliga att 
anpassa efter målgruppen.
Vi	går	också	igenom	hur	kravsättning	skall	verifieras	genom	

uppmätningar och hur man skall tyda mätresultaten för att  
underkänna eller godkänna en artikel. combitech.se/prod13

ANDERS OKSTAM  

 0,5 dag

Toleransberäkningar i praktiken     
I den här kursen svarar vi på frågor som; Kommer det  
mekaniska gränssnittet fungera baserat på artiklarnas  
toleransutfall?	Hur	summerar	man	toleranser	som	påverkar	
mekaniska	konstruktioner?

Kursen vänder sig till dig som har behov av att förstå hur 
man summerar normalfördelade variationer med hjälp av  
metodik för toleranskedjeberäkningar. Vi tar hjälp av en enk-
lare summeringsmall i Excel. Metodiken tydliggör var optime-
ring av ingående krav kan utföras och därmed möjlighet att nå 
förbättrat slutresultat. combitech.se/prod14

ANDERS OKSTAM  

 2 dagar

Konstruktion i praktiken     
Konstruktion i praktiken vänder sig till konstruktörer som 
vill lära sig att arbeta mer optimalt, genom att förstå vilka 
kostnader, eventuella svårigheter och optimeringsmöjlighe-
ter	som	finns	i	samband	med	framtagningen	av	en	produkt.	
Deltagarna får först en introduktion till vad logistik är och hur 
man arbetar kostnadseffektivt.  Kursen behandlar därefter 
hållfasthet och ger en inblick i olika material och faktorer som 
påverkar hållfasthet. Du får också en inblick i materialval, pro-
duktionsanpassning och metoder för att göra tillverkningen 
mer kostnadseffektiv.. combitech.se/prod15

JAN SÖDERDAHL

KATHRINE LIND  
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Vi på Combitech gillar ständig utveckling och erbjuder 
utbildningar inom verksamhetsarkitektur och verktyg 
för	hur	din	organisation	kan	utvecklas.	Här	finner	du	
utbildningar inom RPA, arkitektur, FMV-projekt, samt 
metoder för erfarenhetsutveckling – life long learning. 

VERKSAMHETS-
UTVECKLING

  2-5 dagar 

AWOS7 Grundkurs   
AWOS7 är Combitechs  senaste system för automatisk väder-
observation.	Systemet	har	fokus	på	flexibilitet,	integration	
och distribution av väderinformation. Denna kurs ger dig alla 
verktyg du behöver för att kunna anpassa och använda syste-
met på bästa sätt. Kursen är en grundkurs i AWOS7-systemet 
med	fokus	på	funktion,	flexibilitet	och	gränssnitt.	I	grundpa-
ketet ingår en översiktlig genomgång av ATIS7 och de nya 
gränssnitten för åskdetektering.

Målet med kursen är att deltagaren ska få all kunskap 
som behövs för att använda AWOS7 på bästa sätt. Därför 
sker anpassning utifrån deltagarens yrkesroll. Tillägg kan 
exempelvis göras i form av en djupare ATIS7 utbildning eller 
en grundligare genomgång av systemen för åskdetektering. 
combitech.se/verk1

PER RÅHNÄNGEN        

  1 dag 

Verksamhetsutveckling med 
stöd av Enterprisearkitektur 
Enterprise Arkitektur (EA) är ett verktyg för att analysera hur 
en organisation ska utvecklas. Med utgångspunkt från orga-
nisationens mål och strategier översätter EA dem till framtida 
målbilder och skapar planer för att uppnå dem. 

Kursen ger en genomgång av vad Enterprise Arkitektur (EA) 
innehåller,	exemplifierar	hur	det	kan	användas	och	beskriver	
dess värde. De centrala begreppen för EA förklaras för att ge 
en förståelse för hur EA kan användas och vilka tankar som lig-
ger bakom. Likaså förklaras hur en EA enhet kan skapas, hur 
den fungerar och hur mätning kan ske inom en organisation. 
Efter genomgången kurs kommer du att ha förståelse för vad 
EA kan ge din organisation.  combitech.se/verk4

CECILIA UNELL 

5 eller 6 endagars
 seminarier under en 
period av 9 månader

Erfarenhetsutveckling 
Combitechs program  för erfarenhetsutveckling tränar olika 
yrkeskategoriers förmåga att hantera arbetslivets mångfald 
av svåra situationer och dilemman. Under 9 månader ges 
deltagarna möjlighet att dela och lära av såväl egna som an-
dras personliga erfarenheter. Kursen erbjuder en unik typ av 
utbildningsprogram som syftar till att förmedla, utveckla och 
fördjupa kunskap baserad på praktisk erfarenhet.

Upplägget bygger på dialogseminariemetoden som är en 
etablerad och välbeprövad forskningsmetod för att synliggöra 
och dela yrkeskunnande mellan människor. Seminarierna ger 
deltagarna	möjlighet	att	föra	nyfikna,	respektfulla	och	reflek-
terande samtal om erfarenheter från yrkeslivet. Man får paus 
från en i övrigt prestations- och resultatorienterad vardag där 
utrymmet	för	reflektion	ofta	är	begränsat.	Inför	varje	semina-
rium görs en läs- och skrivuppgift. combitech.se/verk2

ANDERS SANDBLAD 

  1 dag 

FMW-projekt – Anskaffning 
och vidmakthållande  
Denna kurs syftar till att ge dig en allmän förståelse för och 
kunskap om, de arbetsmoment som behöver genomföras 
från	det	att	Försvarsmakten	identifierat	ett	nytt	eller	förändrat	
behov, till dess att FMV kan överlämna de nya eller förändrade 
systemen, som uppfyller Försvarsmaktens behov. Kursen 
beskriver också arbetet med att vidmakthålla systemen över 
tiden. Grunden är en generell tidplan som listar de arbetsmo-
ment som kan behöva genomföras med varierande arbetsin-
sats, beroende på projektets art, från start till slut.

Efter kursen ska deltagaren på en övergripande nivå kunna 
beskriva	flödet	från	idé	till	slutresultat	för	ett	FMV-projekt,	
som skall leda fram till en leverans från FMV till FM. Deltagaren 
ska även kunna beskriva hur vidmakthållande av systemen 
bedrivs. combitech.se/verk3

ÖRJAN JOHANSSON
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  2 dagar

RPA Verksamhetsutveckling     
Att införa RPA (Robotic Process Automation) i en verksamhet 
frigör medarbetare från rutinmässiga arbetsuppgifter så att  
de i stället kan fokusera sin tid på aktiviteter som skapar mer-
värde och nöjdare kunder! Men hur ska man tänka när man väl-
jer	ut	uppgifter	att	automatisera?	Och	hur	gör	man	sedan	för	
att	automatisera	dessa	arbetsuppgifter?	Den	här	kursen	ger	
svaret på dessa frågor och ser till att ni kommer igång  
effektivt med RPA.

Kursen är indelad i två delar och täcker hela händelsekedjan 
från att välja ut vilka arbetsuppgifter (processer) som är lämp-
liga att automatisera, till att automatisera och förvalta dessa. 
Kursen består av lärarledda lektioner samt workshops där ni 
får automatisera processer med en av branschens ledande 
RPA-mjukvaror. Kursmaterialet är baserat på verkliga ”use 
case” och tar upp verkliga problem och utmaningar, allt för att 
ni skall få en så bra förståelse som möjligt för hur man auto-
matiserar processer.  combitech.se/verk7

  1 dag

Processkartläggning – Introduktion     
Behöver du få	en	överblick	över	din	organisation?	Vill	du	
återskapa	framgångsrika	projekt?	Vill	du	få	en	beskrivning	av	
din verksamhet som gör det enklare att introducera nya med-
arbetare?	Vill	du	hitta	aktiviteter	som	kan	digitaliseras?	Då	kan	
processkartläggning vara till hjälp!

Kursen sträcker sig över en dag, under vilken föreläsningar 
blandas med workshops. Efter genomförd kurs kommer del-
tagaren ha bekantat sig med de vanligaste modellerna och 
metoderna för processkartläggning, samt deras olika för- och 
nackdelar. Deltagaren kommer dessutom ha provat verktyg för 
att presentera resultatet av kartläggningen, samt diskuterat 
hur man bäst introducerar en processkarta till en organisation.

Kursen är helt fristående från våra kurser inom RPA (Robotic 
Process Automation), men den passar utmärkt som introduk-
tion till processkartläggning, vilket är en central del inom RPA. 
combitech.se/verk9

CHRISTOFFER LUNDGREN 

CHRISTOFFER LUNDGREN

  2 dagar

Digitala plattformar och ekosystem      
Traditionella produktföretag har svårt att transformera sin 
verksamhet och de utmanas ständigt av plattformar som  
erbjuder	kunderna	en	större	flexibilitet,	bättre	tillgänglighet	
och lägre priser.  

I denna kurs kommer du att lära dig om hur just ditt bolag 
kan nyttja den digitala revolutionen. Kursen kommer även att 
ta upp hur tjänsteleverantörer och olika partner kan samspela 
för att åstadkomma nätverksekonomi, samt hur olika Eko- 
system formas. Vi diskuterar även hur man kopplar kunder 
med producenter av varor och / eller tjänster snarare än att 
spela en direkt roll i försörjningskedjan.

Efter kursen kommer du att kunna designa din egen platt-
form och förstå olika traditionella prissättningsmodeller, samt 
kunna adressera de hinder som företag möter när de försöker 
organisera sig som plattformsföretag.  combitech.se/verk8

SENADIN ALISIC 

Läs mer och anmäl dig på 
www.combitech.se/utbildning

  2 dagar

RPA Infrastruktur   
Robotic Process Automation	(RPA)	har	identifierats	som	ett	
sätt	att	effektivisera	organisationers	arbetsflöden	samt	se	
till	att	resurser	förflyttas	från	rutinuppgifter	med	bestämda	
regler till arbetsuppgifter som kräver analytiskt tänkande. Den 
här kursen går detaljerat igenom hur ni tekniskt inför en RPA-
plattform i er verksamhet. Vi går igenom hur man tar fram en 
lämplig lösningsarkitektur, hur den utvalda RPA-plattformen 
installeras	och	konfigureras,	samt	hur	drift	och	förvaltning	
sköts. Vi går även igenom de viktiga säkerhetskraven.

Kursen består av lärarledda lektioner samt workshops där 
ni får praktisk träning. Kursmaterialet är baserat på verkliga 

”use case” och tar upp verkliga problem och utmaningar, allt för 
att ni skall få en så bra förståelse som möjligt för hur en RPA-
plattform installeras och förvaltas. combitech.se/verk6

CHRISTOFFER LUNDGREN

CHRISTOFFER LUNDGREN  2 dagar

Introduktionskurs till RPA 
(Robotic Process Automation) 
Robotic Process Automation (RPA) hjälper organisationer ef-
fektivisera	sitt	arbete	i	en	tid	då	kvalificerad	arbetskraft	börjar	
bli en bristvara. Kursen riktar sig till alla som är involverade i 
ert RPA-projekt så att ni får en gemensam förståelse för hela 
RPA-processen, alltifrån installation och införande till förvalt-
ning av de automatiserade processerna. 

Kursen består av två delar, dels går vi igenom den tekniska 
implementeringen av RPA, och dels går vi igenom hur man 
väljer processer att automatisera för att sedan automatisera 
dessa. Vi går även in på hur ni bygger upp ett Center of Excel-
lence för support och underhåll till era införda RPA-projekt. 
Kursen består av lärarledda lektioner samt workshops där ni 
får automatisera processer med en av branschens ledande 
RPA-mjukvaror. combitech.se/verk5
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Tillhandahåller du en produkt till försäljning på 
marknaden?	Ska	du	själv	handha	eller	under-
hålla	en	produkt	du	äger?	Då	vet	du	värdet	av	
en begriplig och tillgänglig information. Vi på 
Combitech är duktiga på teknikinformation och 
vi kan lära dig hur du bättre kan arbeta vidare 
med just ditt behov av teknikinformation.

TEKNIK-
INFORMATION

Läs mer och anmäl dig på 
www.combitech.se/utbildning

  2-3 dagar 

Teknikinformation, grund 
Teknisk information är inte längre manualen som ingen läser, 
det är i dag en viktig och ofta integrerad del av slutprodukten. 
Användarvänlig information på moderna media är idag en 
självklarhet. Vi tittar på ger dig baskunskaperna för att kunna 
skapa bra teknisk information.

Kursen vänder sig till dig som är ny inom teknikinformation, 
alternativt har du några års erfarenhet och vill få nya perspek-
tiv på dina kunskaper. Kursen ger en genomgång i teknik-
informationens grunder och de baskunskaper som förväntas 
av branschen. Kursen ger också en introduktion till metodik, 
verktyg och mallar.

Efter genomgången kurs kommer du att ha god kunskap 
inom tjänsteområdet teknikinformation. combitech.se/tekn1

  1 dag 

Introduktion till praktiskt S1000D 
Teknisk information kan vara komplex och omfattande,  
för att effektivt kunna skapa och använda informationen be-
höver den standardiseras och göras sökbar. En publikations-
standard är till stor hjälp när större mängder information ska 
hanteras. Välkommen till en grundkurs inom publikations-
standard S1000D samt hur vi som teknikinformatörer använder 
den i vardagen.
Kursen är en påbyggnadsutbildning för dig som är teknik-
informatör. Kursen ger dig en genomgång i grunderna inom 
publikationsstandarden S1000D. Tillsammans kopplar vi teo-
retisk kunskap till praktiskt omsättning av kunskapen.

Efter genomgången kurs kommer du att ha grundläggande 
kunskap i publikationsstandarden S1000D. 
combitech.se/tekn2

 1 dag 

Introduktion till XML 
Undrar du över begreppet XML och hur det används inom  
teknisk	information?	Välkommen	till	en	grundkurs	i	XML,	 
en introduktion till XML och genom av hur det påverkar  
vardagen för oss som teknikinformatörer.

Kursen är en påbyggnadsutbildning för dig som är teknik-
informatör. Kursen ger dig en genomgång i grunderna inom 
eXtensible Markup Language (XML). Tillsammans arbetar 
vi med XML för att lära ut hur den kan används inom teknik-
information skapar en förutsättning för att kunna arbeta med 
avancerade verktyg för informations produktion, så kallade 
Content Management System (CMS).

Efter genomgången kurs kommer du att ha god kunskap 
i XML som grund för arbete i Content Management System 
(CMS). combitech.se/tekn3

  2 dagar 

Verktygsutbildning CMS Uptime 4   
Teknisk information är idag inte bara en tryckt manual eller  
en	PDF-fil,	idag	vill	kunder	kunna	distribuera	informationen	 
på många olika sätt. Genom att skapa information i neutrala 
format och dela den i mindre byggstenar skapas nya möj-
ligheter. För att hitta och underhålla isärbruten information 
har Content Management Systemet (CMS) blivit en naturlig 
grund där teknisk information skapas. Vi tittar på grunderna 
CMS Uptime 4.

Kursen består av en teoretisk del för varför vi ska arbeta 
med CMS samt en best practise i modulär strukturering av 
information innan vi övergår till att arbeta praktiskt med det 
av Combitech utvecklade CMS-verktyget Uptime 4.

Efter genomgången kurs kommer du att ha god kunskap  
i generellt arbete med information i CMS och grundkunskap  
i CMS Uptime4. Fokus är praktiska övningar i verktyget  
varvat med teori. Kursen använder sig av CMS Uptime 4. 
combitech.se/tekn5

  2 dagar

Lagar och regler inom 
teknikinformation
Känner du till vilka lagar och regler som en teknikinformatör 
kan	behöva	förhålla	sig	till?	Det	är	viktigt	att	med	teknisk	
information följa de regler och förordningar som krävs bero-
ende på ändamål och bransch. Vi tittar på de faktorer som 
påverkar dig i vardagen som teknikinformatör.

Kursen är en påbyggnadsutbildning för dig som är teknik-
informatör. Kursen ger dig grunden inom de lagar och regler 
som är viktiga att ha kännedom av. Kursen ger också grunder 
för att kunna använda lagar och regler dokument samt att 
kunna avgöra när de är viktiga.

Efter genomgången kurs kommer du att ha god kunskap 
gällande lagar och regler för teknikinformatörer. 
combitech.se/tekn4

ANDREAS THORDIN 

ANDREAS THORDIN 

ANDREAS THORDIN 

ANDREAS THORDIN 

MIA OLANDER 
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BRANSCHER
 Fordon
 Bank & finans
 Försvarsindustri
 Industri
 Offentlig sektor
 Försvar
 Telekom

Digitalisering och cybersäkerhet är vårt fokus. Digitalisering  
är ett kraftfullt och nödvändigt verktyg för att inte hamna  
på efterkälken i den disruptiva förändring som hela världen 
står inför, där framgångsformeln handlar om att få med sig 
människorna på förändringsresan. Combitechs digitaliserings-
erbjudande baseras på vår unika, samlade erfarenhet från  
industrierna	som	kommit	allra	längst	–	flyg,	fordon	och	tele-
kom. Vi blir en dedikerad partner hela vägen från analys och 
vision till genomförande.

Och som Nordens ledande konsultbolag inom Cyber Secu-
rity, hjälper vi verksamheter att förebygga och hantera cyberhot. 
Genom vårt arbete skapar vi förutsättningar för att bedriva sin 
kärnverksamhet, ta vara på affärsmöjligheter och säkerställa 
förtroendefulla relationer till medarbetare, kunder och omvärld.

Combitechs helhetserbjudande hjälper verksamheter att 
växa på alla plan. Hela vägen från produkt- och affärsutveckling 
till verksamhetsutveckling och management. 

Till vår hjälp har vi våra fantastiska medarbetare som tillsam-
mans med kunden skapar framgången. Kompetensutveckling 
är centralt för oss och gynnar alla parter; medarbetaren utveck-
las både personligen och professionellt, kunden får en konsult 
med uppdaterad kompetens och vi som företag kan fortsätta 
skapa lösningar som framtidssäkrar verksamheter och tryggar 
samhällen.

Om Combitech
Combitech är ett självständigt nordiskt it- och teknikkonsultbolag 
och en del av försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Vi 
erbjuder hög leveranskapacitet och ett brett utbud av spets-
kompetenser och koncept till kunder inom tillverkningsindustri, 
tjänstesektor, offentlig verksamhet och försvar.

VI ÄR IT- OCH  
TEKNIKKONSULTER 
SOM GÖR SKILLNAD

Omvärlden ställer allt högre krav på dagens 
företag. När allt mer blir uppkopplat och vi 
styrs av digital information blir utmaningen 
att skydda verksamheten och dess tillgångar, 
och samtidigt dra nytta av digitaliseringens 
alla fördelar. Combitech hjälper till med alla 
aspekter av cybersäkerhet och digitalisering 
– för framtidssäkra verksamheter och 
ett hållbart och tryggt samhälle. 

Vi är ett av nordens ledande it- och 
teknikkonsultbolag. Läs mer på 
www.combitech.se

Hållbaraste 
företaget i vår 
bransch

Vi är en  
lösnings- och  
konsultpartner

1 FÖRETAG I NORDEN        4 LÄNDER        39 KONTOR

UTVECKLINGSCENTER I INDIEN         HELA VÄRLDEN SOM SPELPLAN

1 900 
MEDARBETARE

Detta är 
Combitech  

Mål:  

Nr 1  
i Norden på  
Cyber Security  
– 300 experter 
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Mer information hittar du på 
combitech.se/utbildning

E-post: utbildning@combitech.se
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COMBITECH.SE/CYBER-SECURITY        COMBITECH.SE/DIGITALISERING

 PARANOIA
The No.1 Cyber Security Event  
 in the Nordics

 paranoia.watchcom.no

Aktuella  
jobbmöjligheter: 
combitech.se 
/ledigajobb

facebook.com 
/combitech

instagram.com 
/combitech

linkedin.com 
/company/combitech-ab 

utökat kursutbud genom ett 
av Norges ledande företag inom 
informationssäkerhet, Watchcom. 

Watchcom erbjuder utbildningar 
inom informationssäkerhet, 
både inom teknik och ledning 
& styrning, för privata och  
offentliga verksamheter. 

I	utbudet	återfinns	certifierings-
utbildningar, kurser inom ISO 
27001/27005/27032, kurser i 
CISSP och CISM, samt kursen 
”Personvern i praksis” inom GDPR.

Läs mer och anmäl dig 
på watchcom.no/kurs/

WATCHCOM
A COMBITECH COMPANY
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Kompetensutveckling är  centralt för 
Combitech. Vi  erbjuder allt från enskilda 
kurser till hela utbildnings koncept. Läs mer 
och anmäl dig på combitech.se/utbildning

Combitech är ett nordiskt it- och teknikkonsultbolag 
med 1 900 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark 
och Finland. Företaget är ett självständigt bolag 
inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB.

UTBILDNINGAR  
FÖRANKRADE
I VERKLIGHETEN

Hela katalogen  är återvinningsbar och sorteras som tidningspapper. 
Utbildningskatalogen	är	tryckt	på	Göteborgstryckeriet	som	är	kvalitets-	och	miljöcertifierade	enligt	ISO	
9001	och	ISO	14001,	har	FSC®	(NC-COC-012292)	och	PEFC™	spårbarhetscertifikat	samt	Svanenmärkning.	
Pappret,	Munken	Lynx,	är	certifierat	med	FSC-C020637,	PEFC_05-33-99	samt	EU	Ecolabel.	

Universitetsvägen 14 P.O Box 15042 SE-580 15 Linköping, Sweden 
 +46 (0)10 216 90 00 info@combitech.se 

Trycksak
1234 5678

SV
ANENMÄRKET


