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Studera på distans:

400 YH-poäng – två år
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Under 15 års tid har jag undervisat person-
er som är på väg in i processindustrin, både 
genom arbetsmarknadsutbildningar och på 
uppdrag av industrin. 

Sedan 2010 har jag varit lärare på ett tiotal 
olika yrkeshögskoleutbildningar runt om i 
Sverige. Jag har sett vad som fungerat och 
vad som kan göras bättre, både vad gäller 
min egen undervisning och hur utbildning-
arna är upplagda.

Med Creandos goda kontakter med industrin 
och med en idé om hur en bra utbildning 
ska vara upplagd, tog jag 2013 initiativ till en 
yrkeshögskoleutbildning i Nordanstigs kom-
mun. Från 2017 bedriver vi utbildningen i egen 
regi, över hela Sverige och med bas även i 
Nynäshamn.

Jag engagerar mig starkt i utbildningen och är 
mån om att du som satsar på vår utbildning 
ska få så goda förutsättningar som möjligt och 
att industrin ska få många nya kompetenta 
medarbetare. 

Eftersom en stor del av vår verksamhet är 
riktad direkt till industrin, vore det att bita sig 
i svansen att ge dig en dålig utbildning. Du 
kan alltså vara trygg med att vi gör vårt bästa 
för att du ska lära dig allt vi kan och allt du 
behöver veta.

Bo Smeder, grundare och huvudlärare

”Vi ser fram emot att lära dig allt vi kan och allt du behöver veta”



Industrins behov av drifttekniker och pro-
cessoperatörer är enormt. När du studerar 
hos oss utbildas du av samma lärare som 
industrin själv väljer för vidareutbild-
ningar. Vi gör vårt bästa för att du, indus-
trins nya medarbetare, ska få en bra utbild-
ning.  

Ett bra jobb väntar. Som drifttekniker eller 
processoperatör får du heltidsanställning, vet 
ditt schema långt i förväg och får ersättning för 
övertid och obekväm arbetstid. Du arbetar skift 
och kan förena familj, fritidsintressen och resor 
med möjligheter att utvecklas i arbetet.

Yrkesrollen. Som drifttekniker eller processoperatör 
arbetar du tillsammans med dina kollegor i skift-
laget med att övervaka produktionen, lösa problem 
och utveckla så väl process som produkt. 

Välkommen till din nya karriär!

Industrin behöver dig. 
Och du behöver oss.
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“Det bästa med att vara processoperatör är att arbeta med ständig problemlösning, såsom små justeringar 
i form av knapptryckningar på datorskärmen till fysiskt arbete ute i anläggningen. Detta gör jag tillsammans 
med mitt skiftlag som jag delat morgonens timmar och årets högtider med. Att jobba så tätt har gjort att vi 
kan känna oss trygga med varandra. Vi kan utföra vårt arbete säkert och smidigt när vi vet hur de andra 

tänker och reagerar i olika situationer.

’Arbeta bra och säkert’ är ord som tas upp dagligen på arbetsplatsen och de klingar tillsammans med vår 
lärares uppmaning på vår examen: ’Jag vill aldrig höra att någon av er varit med i en arbetsplatsolycka’. 

Trygghet delat med kunskap är det som jag tar med mig från utbildningen. 

Utbildningen har gett mig en bred förkunskap, vilket har ökat mitt utbud av arbetsplatser och arbetsuppgifter 
på dessa. Jag har inte bara fått en inkörsport till det som idag har gett mig stabilt jobb med bra inkomst. 

Jag har också fått underbara kollegor på ett jobb som jag älskar”.

Hanna Nordin, Iggesund Paperboard
Examinerades 2016
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Vi vill att vår yrkeshögskoleutbildning 
ska ge dig de bästa förutsättningarna för 
att arbeta som drifttekniker eller proces-
soperatör. Vi vill också hjälpa industrin 
med nya duktiga medarbetare.  
 
Studier på distans. Vid tio tillfällen träffas 
alla tre-fem dagar för föreläsningar, diskus-
sioner och övningar. Övrig tid studerar du på 
hemorten med stöd av lärare, lärplattform och 
Creandos YH-böcker. Du gör många studie-
besök i industrin där du får se i verkligheten 
det som tas upp i teorin.
Valfrihet. Under det första året läser du 
kurser som ger dig den grundkunskap 
som behövs i all processindustri. Under det 
andra året specialis erar du dig mot antingen 
värmeproduktion, skogsindustri eller kemisk 
industri.
Verklighetsförankring. Verklighetsförank-
ring och praktiska moment finns i alla 
teoretiska kurser. Under tjugo veckor sker 
dessutom utbildningen på industrin. Du kan 
välja att göra din LIA (lärande i arbete) hos 
någon av våra samarbetspartners, eller på 
ett företag du själv väljer.

Distansstudier med valfrihet 
och verklighetsförankring

“Upplägget på utbildningen har varit super, man har 
liksom börjat i rätt ände och såhär på slutet så känns det 
som att alla bitar faller på plats, precis som det ska vara!“
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Alla kurser tar upp det som behövs specifikt 
för din yrkesroll och exempel är tagna från den 
aktuella industrin.

• Läraren kan koppla varje liten del av kursin-
nehållet till din kommande verklighet.

• Genom hela utbildningen har du lärare som 
mycket väl känner till din kommande yrkes-
roll och kan diskutera skillnader mellan olika 
industrigrenar, företag och befattningar inför 
ditt val av arbetsplats.

• Det finns en röd tråd i utbildningen där varje 
moment bygger på tidigare kunskaper. Inga 
luckor och inga omedvetna dubbleringar.

• Vi kan få in allt väsentligt i utbildningen, 
även det som inte ”passar in” i vanliga 
kurser.

• Du kan få initierat stöd genom hela ut-
bildningen – och även efter den – oavsett 
om det handlar om teoretiska kurser, LIA, 
examensarbete eller ditt kommande arbete.

• …och du kan välja inriktning – det kan 
ingen annan utbildning ge dig!

Vår metod ger dig fördelar

“Till dig som känner dig osäker och undrar om du kan klara denna utbildning fast 
du jobbat med helt andra saker tidigare och inte har suttit i skolbänken på nästan 

20 år, vill jag säga:
När jag började utbildningen var jag 38 år gammal, skild med ett barn och hade 
det privat mycket svårt. Om jag lyckades avsluta mina studier med godkända 
betyg är jag säker på att du också klarar av att göra denna livsförändring och 

klara denna utbildning.”
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PROCESSTEKNISKT ARBETE (40 P) 
Du får grunderna i hur det är att arbeta i en processindustri 
och att arbeta i skift. Du får också veta hur man arbetar i 
projekt i industrin och hur människor fungerar tillsammans. 
I kursen ingår också en introduktion i de matematiska 
beräkningar som kommer att användas under utbildningen. 
Arbetsmiljölagstiftning och grunderna i förbättringsarbete 
ingår också. I den här kursen får du också lära dig att arbeta 
med MS Word och Powerpoint.

LIA I (10 P)
”Lärande i arbete”, där du under två veckor på plats på 
en industri lär dig vad skiftarbete innebär, hur arbetet i en 
processindustri är organiserat och hur man arbetar med 
säkerhet. Här får du känna på om skiftgång är något som 
passar dig. 

ENERGITEKNIK (30 P)
Du får kunskap om olika typer av energianläggningar 
som pannor, turbiner och värmeväxlare. Du lär dig göra 
beräkningar av energi, effekt och verkningsgrad i olika 
situationer och lär dig förstå hur det fungerar med bränsle, 
förbränning, ånga och värmning/kylning.

PROCESSTEKNIK I (45 P)
Du får veta hur pumpar och fläktar fungerar. Du får också 
förståelse för vad kemiska reaktioner är och hur man 
beräknar råvarubehov och mängd producerad produkt.

LIA II (20 P)
”Lärande i arbete”, där du under fyra veckor på plats på 
en industri lär dig hur processer eller processavsnitt är 
uppbyggda i industrin.

PROCESSTYRNING (45 P)
Du lär dig hur automationssystemen fungerar och hur de 
kan optimeras. Du lär dig också göra ekonomiska analyser 
av produktion och investering, får förståelse för faktorer som 
påverkar om en investering kommer till stånd och lär dig 
analysera data statistiskt. I den här kursen får du också lära 
dig att arbeta med MS Excel.

PROCESSTEKNIK II (35 P)
Du får förståelse för moment som omrörning, torkning och 
filtrering. Du lär dig också om enzymatiska och mikrobiologiska 
processer, miljöproblem, miljölagstiftning och hur man 
minimerar utsläpp. 

UNDERHÅLLSTEKNIK (20 P) 
Kursen ger kunskap om hur man arbetar för ökad till-
gänglighet och ständiga förbättringar, hur drift- och under-
hållsorganisationerna samarbetar och om rondering och 
tillståndskontroll. Du får också lära dig om lager, smörjning, 
korrosion och olika materialegenskaper.

MASSA OCH PAPPERSTEKNIK (55 P)
En kurs du väljer om du vill arbeta på massa- eller pappers-
bruk. Här får du lära dig om ved som fiberråvara, hur man 
får fram fibrer ur ved och hur man tillverkar papper och kartong 
av fibrerna. Du får också lära dig viktiga produktegenskaper 
och hur produkterna konverteras.

PRODUKTION OCH DISTRIBUTION AV VÄRME (55 P)
En kurs du väljer om du vill arbeta på energiproducerande 
företag eller med panndrift och energieffektivisering inom 
processindustrin. Du får lära dig att optimera en förbränning, 
göra beräkningar på energiinnehåll i ånga och kondensat, 
hur system för fjärrvärme och fjärrkyla är uppbyggda och att 
utföra enklare elektriska arbeten. 
 
RÅVAROR OCH PROCESSER I KEMISK INDUSTRI (55 P) 
En kurs du väljer om du vill arbeta på raffinaderi eller i 
annan typ av kemisk industri. Du får läsa om olika typ-
er av kemiska ämnen som förekommer både i råolja 
och i biobaserade råvaror och om olika typer av kemiska 
reaktioner. Du får lära dig hur destillation, absorption och 
extraktion fungerar och vilka olika delprocesser som finns i 
ett raffinaderi.
 
LIA III (70 P)
”Lärande i arbete”, där du under 14 veckor på ett företag får 
lära dig att arbeta i din kommande yrkesroll. 

EXAMENSARBETE (30 P)
En kurs där du får applicera dina kunskaper på ett problem, 
ofta i någon industri. Examensarbetet gör du troligen på 
samma arbetsplats som du gör LIA III och inom den inrikt-
ning du valt.

Kursinnehåll
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Förutom grundläggande behörighet för studier till yrkes- 
högskolan krävs godkänt eller betyget E i kurserna:

- Matematik B alternativt Matematik 2a, 2b eller 2c
- Kemi A alternativt Kemi 1
- Fysik A alternativt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 och 1b2. 

Naturkunskap B eller Naturkunskap 2 kan efter individuell 
prövning anses likvärdig med Kemi A och Fysik A.

Om du har examen från industriprogrammet och ener-
giprogrammet kan du genom kurser som energiteknik, 
produktionsteknik eller processteknik anses ha kun-
skaper som bedöms vara tillräckliga, efter individuell 
prövning.

Har du erhållit motsvarande kunskaper genom annan 
utbildning eller liknande kan du prövas att söka på din 
reella kompetens. Vi erbjuder dig då att göra skriftligt 
prov på de formella behörigheterna ovan. Kontakta då 
Creando School för mer information.
 
Om du vid ansökningstillfället saknar betyg i någon kurs 
erbjuds du möjlighet att komplettera det innan utbildningen 
startar.

För att kunna ta dig till industrin i samband med exempelvis 
LIA-perioder är det bra om du har körkort och tillgång till bil.

Behörighetskrav

“Jag har verkligen uppskattat förankringen till arbetslivet och 
verkliga industrier.”
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YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 
400 YH-POÄNG  
TVÅ ÅR 

 
START   Augusti 2018
ANSÖK SENAST  15 maj på 

creando-school.se 
STUDIETAKT  100 procent 
STUDIEORT   Distans 

Vi ser fram emot din ansökan!

Creando School 
Tel. 076-544 99 52 

yh@creando-school.se 
www.creando-school.se 

Utbildningsledare Lotta Nilsson

I samarbete med framtidens arbetsgivare
Under tjugo veckor sker utbildningen på industrin. Du kan 
välja att göra din LIA (lärande i arbete) hos någon av våra 

samarbetspartners, eller på ett företag du själv väljer. 

Välkommen till 
din nya karriär

Sunpine  
Kraton Chemical  

Plyfa  
Iggesund Paperboard  

BillerudKorsnäs  
SCA  

Holmen Paper 
Nynas  

Värmevärden

Akzo Nobel  
Bollnäs Energi  

Stora Enso  
Holmen Paper  
Fiskeby Board 
Munksjö Paper  

St1 Refinery  
Södra Cell  

Smurfit Kappa


