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14 .Net för systemutvecklare i framkant
14  Testdriven utveckling i .Net
14  Windows	Presentation	Foundation
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15 Team Foundation Server
16  Microsoft Azure
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19 Interaktionsdesign
19 Usability	–	vägen	till	användbara	system

INNEHÅLL
Genom	vår	bredd	och	kombinationskraft	
kan	vi	erbjuda	våra	kunder	en	palett	av	både	
tekniska	och	verksamhetsnära	utbildningar.	
Det	gemensamma	är	att	de	har	en	stark	
förankring	i	verkligheten.	Välkommen	att	
ta	del	av	Combitechs	utbildningsutbud!
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Elin	Gustafsson,	Manager	Combitech	Training	Institute

UTBILDNINGAR  
– BYGGDA PÅ VÅR 
ERFARENHET
Genom	vår	bredd	och	spetskompetens	kan	
vi	erbjuda	en	palett	av	både	tekniska	och	
verksamhetsnära	utbildningar.	Det	gemen-
samma	är	att	de	baseras	på	vår	erfarenhet	
och	vår	förmåga	till	kombinationskraft.

Kompetensutveckling	är	centralt	för	Combitech.	Genom 
åren	har	vi	samlat	på	oss	mängder	av	erfarenheter	från	att	
driva	stora	projekt	och	utveckla	komplexa	produkter	på	
konkurrensutsatta och innovationsdrivna marknader. All 
denna erfarenhet kombinerad med de nya erfarenheter vi 
skaffar	oss	på	vägen,	hjälper	oss	att	göra	skillnad	för	våra	
kunder.	Vi	delar	generöst	med	oss	av	vår	kunskap	till	våra	
kunder	genom	ett	brett	utbildningsutbud	inom	Combitech.
	 Combitech	erbjuder	såväl	utbildningskoncept	för	företag,	
som enskilda insatser, övningar, kurser och coaching. Vi 
har	valt	att	låta	våra	egna	konsulter	vara	kursledare	för	
våra	kurser,	då	de	dagligen	arbetar	med	och	bygger	upp	sin	
expertkompetens	på	uppdrag	hos	våra	kunder.	 
Vi	tror	att	utbildning	blir	bättre	om	den	baseras	på	erfaren-
heter	från	verkligheten	och	den	senaste	utvecklingen	inom	
våra	olika	verksamhetsområden.		
	 Vårt	utbud	av	utbildningar	förändras	ständigt	utifrån 
den	efterfrågan	som	finns	hos	våra	kunder.	Därför	är	vi 
stolta	över	att	erbjuda	inte	mindre	än	74	kurser	i	årets 
	utbildningskatalog.	Saknar	du	något	är	du	varmt	 
välkommen	att	kontakta	oss	–	vi	skräddarsyr	också 
 utbildningar efter dina behov. 

Välkommen	att	ta	del	av	Combitechs	utbildningsutbud!
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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.

Som kursledare för  "Scrum i praktiken" har man mycket  
givande	diskussioner	om	hur	andra	jobbar.	Vi	vrider	och	vänder	
på	fördelar	och	nackdelar	med	olika	arbetssätt.		Deltagarna	får	
verkligen	upp	ögonen	för	vilken	situation	de	befinner	sig	i	idag.	
I	många	fall	kommer	agila	arbetssätt	att	göra	det	roligare	och	
effektivare	att	jobba	i	team	med	inkrementell	utveckling.

Ola Tegvald, Kursledare för Scrum i praktiken

Att få dela med sig	av	kunskap	inom	något	man	tycker	är	
mycket	viktigt	känns	väldigt	inspirerande.	Informations- 
säkerhet,	det	vill	säga	hur	du	hanterar	och	skyddar	viktig	 
information,	påverkar	idag	mångas	arbetsliv	och	även	privat- 
liv,	så	det	känns	lätt	att	få	till	relevanta	och	bra	områden	att	
prata	om	och	diskutera.	När	man	hör	och	ser	att	de	tips	och	råd	
man	ger	tacksamt	tas	emot	känns	det	bra,	speciellt	då	man	vet	
att	detta	kommer	att	höja	säkerheten	ordentligt.

Tina Lindgren, Kursledare	för	Grundläggande	informations-
säkerhet

Vid varje kurstillfälle	så	lär	sig	inte	bara	deltagarna,	utan	även	
jag	mig	något.	Att	få	delge	egna	och	ta	del	av	andras	berät-
telser	och	erfarenheter	ur	verkligheten	är	alltid	spännande	och	
lärorikt.	Då	kan	man	förstå	något	man	varit	med	om	på	nya	
sätt.	Verkligheten	har	sällan	något	facit	och	det	är	inte	bara	
genom	våra	egna	erfarenheter	som	vi	får	kunskap	utan	också	
genom andras.

Anders Sandblad, Kursledare	för	Erfarenhetsutveckling

Det är verkligen roligt att diskutera mitt kursmaterial med nya 
människor	och	själv	lära	mig	saker	genom	att	lära	ut	till	andra.	
På	en	bra	kurs	är	alla	delaktiga,	ställer	frågor	och	delar	med	sig	
av	sina	erfarenheter.	Som	kursledare	har	jag	ett	ansvar	att	bju-
da	in	deltagarna	samtidigt	som	jag	ser	till	att	vi	inte	tappar	trå-
den,	utan	hinner	igenom	det	vi	ska.	Jag	tillför	min	erfarenhet,	
en	teoretisk	grund	att	stå	på	framöver	och	en	gnutta	humor.

Therese Öberg, kursledare	för	Effektiv	kravhantering	och	Krav-
formulering i praktiken 

MÖT VÅRA  
KURSLEDARE 
– direkt från verkligheten

Ola Tegvald, 
kursledare för Scrum i praktiken

Therese Öberg,  
kursledare för Effektiv kravhantering 

 och Kravformulering i praktiken

Tina Lindgren, 
kursledare för Grundläggande  

informationssäkerhet

Anders Sandblad, 
kursledare för  

Erfarenhetsutveckling
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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	QR-koden	
eller	direktadressen	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	
eller	QR-koden	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	telefon	eller	e-post.

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
020-65	65	23

UTBILDA DIG 
VIA COMBITECH 

– vanliga frågor

Svenska / Engelska | 1 dag 

Effektiv	granskning
Granskning är det	mest	kostnadseffektiva	sättet	
att	förbättra	kvaliteten	på	ett	dokument.	Metoden	
är	generell	och	kan	tillämpas	på	allt	skrivet	ma-
terial.	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.	
Kort	sagt,	du	får	ett	bra	grepp	om	granskningsprocessen,	

vad	du	ska	göra	för	att	hålla	den	effektiv	och	en	förberedelse	
inför	de	beslut	som	du	kommer	att	ställas	inför	om	du	är	
granskningsledare. combitech.se/krav2

PER JONSSON

Direktadress
Adressen tar dig direkt till den aktuella kursen 
på	Combitechs	webb	för	ytterligare	läsning.

Kursansvarig
Här	ser	du	vem	som	är	ansvarig	för	kursen.	
Ännu	fler	är	kursledare.	Våra	kursledare	är	
alltid	våra	egna	konsulter,	som	kombinerar	
kursledarskap med egna konsultuppdrag 
hos olika kunder.

Kursbeskrivning
En	kort	beskrivning	av	alla	kurser	
finns	i	katalogen.	Mer	information	
om		Combitechs	utbildningar	och	
en	mer	detaljerad	kursbeskrivning	
finns	på	webben.

Språk
Se	på	vilket	språk	kursen	kan	hållas.

QR-kod
Skanna koden med din smartphone 
och	läs	en	mer	detaljerad	kurs-
beskrivning	på	webben.

Antal dagar
Talet	anger	längden	på	kursen.

Läs	mer	och	anmäl	dig	på 
www.combitech.se/utbildning
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Watchcom är ett	av	Norges	ledande	informationssäkerhets-
företag	som	kompletterar	och	utökar	Combitechs	tjänsteport-
följ	inom	informationssäkerhet,	beredskap	och	krishantering,	
samt	riskhantering.	Watchcoms	motto	är	”säkerhet	genom	
kompetens”	och	inom	ramen	för	denna	filosofi	erbjuder	företa-
get	en	rad	utbildningar	inom	informationssäkerhet,	både	inom	
teknik,	ledning	och	styrning	för	både	privata	och	offentliga	
verksamheter.	De	flesta	kurser	är	certifieringsutbildningar,	
vilket	är	en	kvalitetsstämpel	som	bevisar	din	kompetens	och	
ökar	företagets	trovädighet.
Watchcoms	utbildningar	är	självklart	öppna	även	för	 

Combitechs	kunder.	De	ges	på	plats	i	Norge,	oftast	i	Oslo,	 
men	även	på	andra	orter.	Du	kan	också	beställa	en	anpassad	
utbildning	för	just	ditt	företag	och	genomföra	den	på	plats	
hos	er.	Här	hittar	du	en	översikt	över	kursutbudet.	Du	hittar	
mer	på	www.watchcom.no

UTÖKAT KURSUTBUD
GENOM WATCHCOM
Watchcom	är	en	uppskattad	leverantör	
av	säkerhetstjänster,	med	en	gedigen	
kompetens	inom	säkerhetsövervakning,	
säkerhetsmedvetenhet,	säkerhetstestning	
och	utbildning.	Tillsammans	med	vår	
majoritetsägare,	Combitech,	är	vi	Nordens	
ledande	konsultföretag	inom	Cyber			Security.	

SPETS OCH BREDD INOM CYBER SECURITY

Mer	information	och	anmälan 
på	www.watchcom.no

TEKNISKA UTBILDNINGAR

	 (ISC)²	CSSP	sertifiseringskurs
	 (ISC)²	SSCP	eksamensforberedende	kurs
 Web security for utviklere
 Wireless hacking – hvordan sikre  
	 trådløse	nettverk

UTBILDNINGAR INOM LEDNING OCH STYRNING

	 Grunnleggende	teknologistyring
	 ISACA	CISM	sertifiseringskurs
	 ISACA	CRISC	sertifiseringskurs
	 (ISC)²	CISSP	CBK	review	kurs
	 PECB	ISO	22301	Foundation	(BCMS)	 
	 sertifiseringskurs
	 PECB	ISO	27001	Foundation	(ISMS)	 
	 sertifiseringskurs
	 PECB	ISO	27001	Lead	Implementer	(ISMS)	 
	 sertifiseringskurs
	 PECB	ISO	27001	Lead	Auditor	(ISMS)	 
	 sertifiseringskurs
	 PECB	ISO	27005	Risk	Manager	(RM)	 
	 sertifiseringskurs

UTBILDNINGAR INOM GDPR 

	 Strukturert	innføring	i	GDPR
	 PECB	Certified	Data	Protection	Officer	 
	 (CDPO)	sertifiseringskurs

Kursutbud

"Den här kursen	gav	mig	en	djupare	förståelse	för	hur	man	
kommunicerar	med	företagets	ledning	om	informations- 
säkerhet."	

Bjørn Watne 
CISO	på	företaget	Storebrand	om	kursen	CISM.	
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– Utifrån denna första	visualisering	kunde	Cargotec	enkelt	och	
tydligt se hur de skulle kunna dra nytta av tekniker som Virtual 
och	Mixed	Reality	och	vad	som	var	relevant	att	gå	vidare	med,	
säger	Jesper	Tordenlid,	Technical	Manager	Reality	Labs	på	
Combitech.	Det	var	också	ett	kostnadseffektivt	sätt	för	dem	
att	undersöka	möjligheterna	med	simulering	och	digitalisering,	
utan	att	behöva	ta	beslut	om	dyra	utvecklingsprojekt	i	ett	
tidigt skede. 
	 Cargotec	gillade	vad	de	såg	och	nästa	steg	blev	att	genom-
föra	en	gemensam	workshop.	
	 –	Syftet	var	att	ta	fram	en	målbild	för	nästa	utvecklingssteg,	
fortsätter	Jesper.	På	så	sätt	kunde	vi	enas	om	en	MVP,	Mini-
mal	Viable	Product,	och	det	var	möjligt	för	oss	att	göra	ett	fast	
åtagande	på	kostnaden	för	nästa	utvecklingssteg,	något	som	
skapar trygghet hos kunden.  

Minimal risk för kunden
I	praktiken	fick	Combitech	tillgång	till	Cargotecs	CAD-modeller	
för en kommande truckmodell. Med detta som grund kunde 
snabbt en enkel körsimulator tas fram. 
	 –	Steg	för	steg	tog	vi	oss	framåt,	med	minimal	risk	för	kun-
den	och	beslutspunkter	efter	varje	enskilt	steg,	konstaterar	
Jesper.	När	Cargotec	fick	se	den	första	simulatorn	kom	de	
med synpunkter som vi arbetade in i modellen. 
	 Det	fanns	en	tidsgräns	för	när	simulatorn	var	tvungen	att	gå	
att	använda.	Cargotec	avsåg	nämligen	att	ha	med	den	på	en	
branschmässa	i	Brasilien.	
	 –	Intresset	för	simulatorn	blev	mycket	stort,	berättar	Jesper.	

HUR EN ENKEL  
VISUALISERING KAN 
LEDA TILL NYA  
AFFÄRSMODELLER
När	logistikföretaget	Cargotec	besökte	
Combitech	Reality	Labs	anade	de	inte	att	
de	bara	några	veckor	senare	skulle	ha	en	
visualiserad körsimulator framme och 
därmed	grunden	till	något	som	på	sikt	kan	
påverka	hela	företagets	affärsmodell.

Kunderna	såg	genast	nyttan	av	att	kunna	utbilda	sina	truck-
förare	i	en	digital	simulator	istället	för	att	nöta	på	verklig,	dyr	
utrustning.	Cargotec	fick	därför	med	sig	ett	antal	beställningar	
hem. 
	 En	nyckel	för	att	körsimulatorn	skulle	kunna	fungera	som	
effektiv	träning	i	praktiken	var	en	realistisk	känsla	i	manöver-
organen,	i	synnerhet	styrspaken	som	föraren	hanterar	själva	
lasten med. 
	 –	Vi	fick	en	enorm	respekt	för	truckförarna,	säger	Jesper.	
Det	var	så	svårt	att	manövrera	styrspaken	att	vi	trodde	att	vi	
programmerat	den	fel.	Men	när	riktiga	truckförare	fick	känna	
på	den	sade	de	att	precis	så	är	det	i	verkligheten.	Det	är	verkli-
gen	jättesvårt	från	början,	men	efter	ett	tag	övar	förarna	upp	en	
imponerande	precision.	Men	det	tar	ett	tag	och	det	är	också	
därför	det	går	att	spara	mycket	tid	och	pengar	på	att	kunna	
göra det i en digital simulator. 

Simulatorn kan ge input till
produktutvecklingen
Vid	det	laget	hade	också	Combitechs	Analytics-team	kopplats	
in	i	projektet.	Och	något	mycket	intressant	inträffade.	
–	Vi	insåg	att	vi	kunde	skapa	ett	helt	nytt	kretslopp	av	

insamling	av	erfarenheter	och	förbättringar	av	simulatorn,	
berättar	Stefan	Strand,	Senior	Consultant	of	Data	Insights	 
på	Combitech.	

Genom	att	samla	in	och	bearbeta	alla	misstag	de	blivande	
förarna gör i simulatorn kan den utvecklas ytterligare och bli 
mer	exakt,	men	mer	än	så:	Förarnas	beteendemönster	i	simu-
latorn	kan	också	fungera	som	input	till	produktutvecklingen	av	
truckarna. 
–	Genom	att	identifiera	var	felen	görs	kan	företaget	dess-

utom	förändra	utbildningen	av	förarna	så	att	misstagen	kan	
undvikas,	berättar	Stefan.	Det	i	sin	tur	innebär	att	exempelvis	
däckslitaget	på	truckarna	kan	minimeras,	vilket	är	ett	kost-
samt branschproblem. 

När	osäkerhetsfaktorn	kring	däckslitaget	kan	minskas	 
öppnas	också	nya	möjligheter	till	affärsmodeller.	

Pssst! Trodde ni att historien tog slut här? Nix, det finns en fullt realistisk 
fortsättning till och med bortom effektiviserade förarutbildningar och nya 
affärsmodeller. Tänk om simulatorn skulle kunna ligga till grund för utvecklandet 
av autonoma funktioner… där artificiell intelligens och Machine Learning gör 
att varje misstag och varje framgång i simulatorn bidrar till att utveckla de 
automatiserade funktionerna. Det innebär i så fall att det går att skapa ett 
självlärande kretslopp där hela systemet utvecklas av sina egna erfarenheter.   

–	När	vi	träffar	kunderna	har	de	ofta	själva	en	massa	
idéer	och	tankar	med	sig.	Vårt	jobb	är	att	göra	en	visions-
paketering	åt	dem,	säger	Stefan	Strand.	Det	underlättar	
för	att	ta	beslut	om	vägen	framåt,	för	ibland	vet	man	i	det	
läget	inte	vart	det	leder.	Kanske	tar	man	de	första	stegen	
mot	att	förändra	företagets	affärsmodeller	eller	i	vissa	fall	
förutsättningarna	för	en	hel	bransch.	

Från	försäljning	av	enstaka
produkter till hela ekosystem 
–	Med	en	av	de	stora	riskfaktorerna	under	kontroll	ökar	flexi-
biliteten,	konstaterar	Stefan.	Exempelvis	möjligheten	att	
erbjuda	kunden	ett	val	mellan	att	köpa	eller	hyra	truckarna,	
eller	i	en	förlängning	ett	helt	logistiskt	ekosystem.		  
	 Med	minimal	risk	i	varje	steg	har	kunden	på	detta	sätt	
gått	från	en	enkel	visualisering	till	potential	för	att	skapa	
nya	affärsmodeller.	Inte	så	dåligt	resultat	av	ett	förutsätt-
ningslöst	möte	i	Reality	Labs	knappt	ett	halvår	tidigare.		

Reality Labs
Reality Labs är en inspirerande labbmiljö som drivs av 
Combitech för att utveckla nya koncept och visualisera 
idéer på ett snabbt och enkelt sätt. Arbetet har sin grund  
i många års egna erfarenheter inom modellbaserad  
utveckling, analytics och best practice inom användar-
vänlighet. 

Cargotec
Cargotec är ett finskt börsnoterat logistikföretag som 
bland annat säljer truckar under varumärket Kalmar (efter 
att ha köpt dåvarande Kalmar Industries under 2005). 
Företaget är verksamt i mer än 100 länder och omsätter 
drygt 3 miljarder euro. Företaget har som uttalat mål att 
bli ledande inom ”intelligent lasthantering”. 
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Svenska | 1 dag 

Testdriven	utveckling	i	.NET
Skapa testbar kod av	hög	kvalitet	från	början.	
Gillar	du	snabb	återkoppling	på	ditt	arbete?	Då	
kommer du att tycka om testdriven utveckling. 
Vi	lär	dig	att	utnyttja	testdriven	utveckling	för	att	

skapa testbar kod av hög kvalitet. 
Kod	som	utvecklats	utan	någon	som	helst	tanke	på	hur	den	

ska	testas	är	en	frustrerande	upplevelse	för	alla	som	arbetar	
med	test.	Vi	går	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.
Visual	Studio	innehåller	funktionalitet	som	underlättar	test-

ningen.	Vi	går	igenom	vilka	möjligheter	man	har	som	utveck-
lare	för	att	utnyttja	verktygen	effektivt.

Det som ska testas har i stort sett alltid en omgivning som 
behöver	simuleras.	Här	går	vi	igenom	hur	man	kan	simulera	
omgivning och beroenden för att kunna testa del för del.
combitech.se/syst2

PER SALMI

Svenska | 2 dagar

Windows	Presentation	Foundation
Vi tittar på	hur	Windows	Presentation	Foundation	
(WPF)	kan	effektivisera	samarbetet	mellan	desig-
ners	och	programmerare.	Hur	man	enkelt	går	från	
utveckling av en prototyp till en applikation.

Windows	Presentation	Foundation	är	den	del	av	.NET-ram-
verket	som	är	populärast	för	att	skapa	grafiska	desktop- 
applikationer	för	Windows.	Vi	kommer	att	gå	igenom	grunderna,	
arbetssätt	samt	verktyget	Blend	for	Visual	Studio.
Vi	svarar	på	hur	WPF	skiljer	sig	från	andra	ramverk	och	varför	

och	när	det	är	bra	att	använda.	Vi	kommer	även	beskriva	den	
grundläggande	arkitekturen	och	hur	de	olika	delarna	hänger	
ihop	i	.NET-ramverket.
Med	hjälp	av	WPF	och	verktygen	Blend	och	Visual	Studio	

kan	HMI-designern	arbeta	närmare	utvecklingsteamet	genom	
att	skapa	grafiska	komponenter	som	kan	användas	direkt	i	
applikationen.	Detta	arbetssätt	gör	att	vi	kan	skapa	produkter	
med	både	hög	kvalité	och	användbarhet.	combitech.se/syst3

JOAKIM FREDRIKSSON

Svenska | 3+2 dagar 

.NET	för	systemutvecklare	i	framkant
Vi börjar från grunden och ger en översikt över de 
mest	använda	delarna	i	ramverket	och	grunderna	
i	språket	C#.	Sedan	ger	vi,	med	en	blandning	av	
teori,	exempel	och	övningar,	förståelse	för	hur	du	

på	bästa	sätt	använder	dig	av	.NET.	Du	blir	dessutom	väl	för-
trogen med senaste versionen av Visual Studio.  
Kursen	är	indelad	i	två	tillfällen,	där	du	vid	första	tillfället	lär	

dig	språkgrunderna	i	C#	och	de	mest	använda	delarna	av	ram-
verket	WPF	(Windows	Presentation	Foundation)	för	att	bygga	
snygga	användargränssnitt	och	Entity	Framework	för	att	läsa	
och skriva till databaser.

Vid	andra	tillfället	går	vi	mer	in	på	djupet	med	bland	annat	
en	genomgång	av	de	vanligaste	arkitekturmönstren,	testdriven	
utveckling,	distribuerade	system	med	WCF	(Windows	Commu-
nication	Foundation)	och	avancerad	debugging.	Vi	genomför	
också	en	lite	större	laboration. combitech.se/syst1

SYSTEMUTVECKLING 

Svenska / Engelska | 2 dagar 

Introduktion till ASP.Net
Ska du bygga en	kraftfull	web-applikation	som	
använder	de	senaste	teknikerna	är	ASP.Net	ett	
utmärkt	val.	Denna	kurs	lär	dig	hur	du	snabbt	kom-
mer	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.
Model	View	Controller	(MVC)	är	det	designmönster	som	

namngivit	denna	del	av	ASP.Net.	Styrkan	med	just	detta	mönster	
är	att	den	möjliggör	en	tydlig	separation	mellan	användar- 
gränssnitt	och	logik.	Razor	är	den	delen	där	användargräns-
snittet	skapas	i	MVC.	Kursen	kommer	att	gå	igenom	hur	man	
bygger	upp	websidor	med	Razor	syntax.
För	att	kunna	integrera	sina	tjänster	med	andra	plattformar,	

t.ex.	mobiltelefonappar,	är	ett	webbaserat	REST-gränssnitt	
skapat	med	Web	API	en	fördel.	De	flesta	webbapplikationer	
har behov att lagra data i en databas. Kursen tar upp hur data-
bas-access	görs	med	ramverket	Entity	Framework.
Tack	vare	separation	av	användargränssnitt	och	logik	

förenklas	möjligheten	att	enhetstesta	sin	kod.	I	kursen	visar	
vi	exempel	på	hur	enhetstester	skrivs	för	sin	logikkod.	När	
webblösningar	byggs	är	säkerhet	A	och	O.	Här	lär	du	dig	hur	
du	säkrar	upp	din	webblösning	med	kryptering	och	användar-
autentisering.
Javascript	är	ett	otypat	språk	vilket	gör	att	det	är	lätt	att	

missa	fel	som	i	andra	språk	hade	hittats	av	kompilatorn.	För	
att	råda	bot	på	detta	har	Microsoft	tagit	fram	språket	Type- 
Script.	TypeScript	lägger	på	statisk	typning	och	kompilerar	till	
Javascript.	Kursen	använder	ASP.Net	Core	där	hela	ramverket,	
från	kompilator	till	runtime-miljö,	är	öppen	källkod.	I	kursen	
driftsätter	vi	vår	webblösning	i	en	Linux-baserad	miljö.

Eftersom	webbvärlden	förändras	snabbt	uppdateras	kurs-
innehållet	kontinuerligt	med	de	senaste	versionerna	av	ram-
verken. combitech.se/syst4

MATS SJÖVALL

Alla branscher omvandlas ständigt. Utmaningen 
idag är den digitala transformationen. En strid 
ström av digitala tjänster introduceras. Därför 
blir systemutveckling en central verksamhet 
som 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. I årets katalog erbjuder Combitech 
en stor bredd av kurser inom området.

JOAKIM FREDRIKSSON

Introduktion

Svenska | 1 dag 

Team Foundation Server
Team Foundation Server (TFS)	sammanför	del-
tagarna	i	projekt;	såväl	arkitekter	och	utvecklare	
som	testare	och	projektledare.	Detta	för	att	öka	
produktivitet	och	spårbarhet.	I	kursen	visar	vi	hur	

man	kommer	igång	med	TFS	och	hur	det	bidrar	till	att	projekt-
gruppen blir ett riktigt team.

Oavsett om du arbetar agilt eller med en mer formell  
utvecklingsprocess	så	behöver	du	ett	verktyg	som	ger	över-
blick.	Team	Foundation	Server	(TFS)	eller	den	molnbaserade	
tjänsten	Visual	Studio	Team	Services	ger	exakt	detta	stöd.	 
I	den	här	kursen	ger	vi	en	översikt	av	dessa	verktyg	för	att	du	
ska	komma	igång	på	bästa	sätt.

Centralt	i	en	mjukvaras	livscykel	är	versionshantering.	 
TFS och Visual Studio Team Services  har denna inbyggd och 
väl	integrerad	i	verktygen	för	att	hålla	ordning	på	alla	typer	av	 
artefakter. combitech.se/syst5

PER SALMI
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Microsoft Azure
Molnbaserade lösningar	förutspås	slå	ut	egna	
driftmiljöer	för	servertjänster	i	snabb	takt.	För	
att	komma	upp	på	banan	och	få	grepp	om	vad	
Microsofts	molnlösning	-	Microsoft	Azure	kan	ge	

i	ditt	fall	ger	vi	här	en	grundlig	översikt.	Kursen	ger	en	grund	
att	bygga	dina	egna	lösningar	på	och	kunskap	för	att	kunna	
utvärdera	plattformen.	

Platform as a service:	Azure	ger	dig	möjlighet	att	direkt	
utnyttja	förpackade	tjänster	där	du	bara	står	för	funktionen	
i	form	av	kod	och	konfiguration,	perfekt	för	att	skapa	webb-
sajter,	API:er	som	mobilappar	kan	kommunicera	via	mm.	Detta	
helt utan att behöva hantera servrar, operativsystem eller  
säkerhetspatchar.

Infrastructure as a service: Driftsätt	hela	nätverk	med	virtu-
ella maskiner i molnet. Med Azures IaaS har du full kontroll 
på	alla	delar	och	kan	välja	operativsystem	och	installerad	
programvara.  

Lagring: Azure	erbjuder	lagring	i	olika	former,	här	finns	 
blob-storage,	tables,	SQL-databaser	och	dokumentdatabaser.	

Snabb teknikutveckling: Kursinnehållet	uppdateras	 
löpande	utifrån	hur	plattformen	växer	och	nya	funktioner	och	
tjänster	tillkommer.

Målgrupp 
Kursen	vänder	sig	till	dig	som	utvecklar	webb-	eller	 
distribuerade	system	i	Microsoft-,	Linux-	eller	Javamiljö.

Förkunskaper 
	Utveckling	med	inriktning	på	webb	eller	annan	serverteknik.

Mål med kursen  
Att	få	grundkunskaper	och	pröva	på	olika	delar	i	Microsoft	
Azure plattformen för att kunna arbeta med att bygga applika-
tioner	och	tjänster	baserade	på	Microsoft	Azure.

Kursinnehåll
• Vad	kan	molnlösningar	ge	mig?
• Grunderna	i	Microsoft	Azure
• Platform as a Service
• Infrastructure as a Service
• Datalagring
combitech.se/syst6 

BÖRJA BYGG MOLNLÖSNINGAR 
MED MICROSOFT AZURE
Vill	du	driftsätta	en	skalbar	och	driftsäker	
lösning snabbt utan att investera i en 
egen	serverlösning?	Behöver	du	köra	ett	
storskaligt	jobb	under	en	kort	tid	på	ett	
prisvärt	sätt?	Lär	dig	grunderna	om	Microsoft	
Azure	och	få	insikt	i	hur	du	kan	utnyttja	en	
molnplattform i din egen verksamhet.   

PER SALMI

Svenska | 2+1 dagar 

Problemlösning	med	C++
Programmeringsspråket C++ med tillhörande 
standardbibliotek	är	omfattande.	För	att	komma	
igång	snabbt	behöver	fokus	ligga	på	det	viktigaste	
och	mest	använda	delarna.	Denna	kurs	prioriterar	

praktisk	användning	av	C++	för	att	lösa	problem.	
Kursen inleds med en kortare historisk översikt för att ska-

pa	förståelse	för	bakgrunden	till	C++.	Därefter	får	du	en	 
genomgång	av	en	stor	delmängd	av	C++	konstruktioner.	

För	att	lära	sig	ett	programmeringsspråk	är	praktiska	 
övningar	en	mycket	viktig	del.	Därför	väljer	vi	att	använda	en	
stor	del	av	kurstiden	till	praktiska	laborationer	där	kurs- 
deltagarna	direkt	får	använda	sina	nyvunna	kunskaper.	
Alla	deltagare	får	referensboken	"The	C++	Programming	

Language"	av	C++	skapare	Bjarne	Stroustrup,	samt	en	kurs-
pärm	med	allt	presentationsmaterial.	

Det	händer	mycket	inom	standardisering	av	C++.	Kursen	 
följer	senaste	uppdateringarna	av	C++-standarden	2014	 
och 2017. 

Kursinnehåll
• Inledning och Historik
• Hello World och kompilatorer
• Deklarationer
• Strängar	
• Kontrollstrukturer
• Strömmar
• Organisering av program och data
• Generiska	konstruktioner
• Sekventiella	behållare	och	iteratorer
• Algoritmer,	funktionsobjekt
• Associativa	behållare
• Skapa egna typer
• Undantag	-	exceptions
• Minneshantering
• Arv,	dynamisk	bindning	och	polymorfism
• Parallell exekvering
combitech.se/syst8

Svenska / Engelska | 1 dag 

Continuous	Integration	med	Jenkins
Continuous Integration (CI)	är	en	metod	inom	
mjukvaruutveckling	som	växer	i	popularitet,	och	
används	av	allt	fler	företag	till	både	mindre	projekt	
och	till	stora	industriprojekt.	Vad	gör	metoden	 

så	populär	och	hur	går	man	tillväga	för	att	sätta	upp	en	egen	 
CI-miljö?	

CI	är	en	metod	som	härstammar	från,	och	bygger	på,	agila	
utvecklingsmetoder.	Grundidén	med	CI	är	att	utvecklarna	ska	
leverera, testa och integrera den nyutvecklade koden ofta, 
gärna	en	eller	flera	gånger	dagligen.	Genom	att	göra	detta	på	
ett	effektivt	sätt	kan	man	eliminera	integrationskonflikter,	 
effektivisera utvecklingen och reducera antalet fel.

För att effektivt hantera kontinuerliga leveranser bör man 
känna	till	och	följa	grundläggande	CI-principer.	Dessutom	
krävs	det	verktyg	som	kan	hantera	automatisk	integration	och	
test	för	att	det	ska	gå	att	tillämpa.
Denna	intensivkurs	kommer	introducera	deltagaren	i	grund-

läggande	CI-teori	och	genom	många	hands-on	övningar	gå	
igenom	alla	de	steg	som	behövs	för	att	sätta	upp	en	egen	CI- 
miljö	och	arbeta	i	ett	CI-projekt.	Övningarna	baseras	på	 
nyheterna	inom	området	som	Jenkins	2.0	och	pipelines	as	 
code.	Fokus	ligger	på	hur	man	sätter	upp	flexibila	och	skalbara	
integrationsplattformar utan att kompromissa med stabilitet 
eller	säkerhet.

Kursinnehåll
• Introduktion	till	CI	
• Presentation	av	CD	och	DevOps
• Uppsättning	av	egen	CI-miljö
• Automatisering	med	Jenkins
• Integration	med	Git	och	JUnit
• Pipelines	as	Code
• Säkerhet	och	skalbarhet
• Branching-strategier
• Visualisering 
• CI	best	practices
combitech.se/syst9

Svenska | 2 dagar 

Testdriven	utveckling	i	C
Med testdriven utveckling	får	du	testbar	kod	med	
hög	kvalitet	som	är	lätt	att	underhålla.	Lär	dig	
grunderna i testdriven utveckling och hur man 
applicerar	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

JAN ROSENDAHL

DANIJEL HIRCHRISTIAN ÅKERBLOM
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Läs	mer	och	anmäl	dig	på 
www.combitech.se/utbildning
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Android – applikationsutveckling
För inte så många	år	sedan	var	det	inte	många	
som	kunde	förutspå	den	snabba	mobila	utveck-
ling vi upplever idag. Suget efter mobila lösningar 
som	komplement	till	”stationära”	applikationer	

är	enormt	och	Android	är	i	dagsläget	det	operativsystem	som	
har	störst	andel	på	den	mobila	marknaden.	Många	användare	
använder	numera	sina	mobiler	som	deras	primära	dator	och	
företag	måste	anpassa	sig	efter	detta	för	att	möta	behovet	
och inte halka efter. Denna kurs varvar teori med praktiska öv-
ningar	för	att	kursdeltagaren	på	bästa	sätt	ska	kunna	utveckla	
egna applikationer för Android.

Kursen inleds med en introduktion till Android och dess arki-
tektur	samt	en	genomgång	av	termer	och	uttryck	som	kommer	
att	användas	under	kursens	gång.	Vi	tittar	också	på	vad	Soft-
ware	Development	Kit	(SDK)	innefattar	och	hur	man	använder	
sig av Android Studio för att utveckla applikationer. 

En	av	styrkorna	med	Android	är	att	det	redan	finns	många	
färdiga	paket	att	använda	sig	av	och	avancerade	applikationer	
blir	därför	förhållandevis	lätta	att	utveckla.	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.	

Kursinnehåll
• Introduktion till Android och dess arkitektur
• Applikationers livscykler
• Materialdesign
• Användargränssnitt	och	resurser	
• Meddelandehantering	med	hjälp	av	Intents	
• Lagring och delning av data 
• Kommunikation mellan applikation och server
• Google	Maps	och	positionering	
• Best practice
combitech.se/syst12
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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	pro-

grammeraren	ger	de	en	högre	förståelse	av	systemets	utveck-
lingsmöjligheter.	Kursen	ger	god	kunskap	om	viktiga	mönster	
och	praktiska	färdigheter	i	att	modellera	och	förbättra	pro-
gramvarusystem.

Deltagarna	får	genom	kursen	praktisk	erfarenhet	av	att	
identifiera	och	välja	designmönster	och	att	modellera	system.	
Genom	modellering	tränas	analys,	design	och	refaktorering	
med designmönster som kraftfulla byggelement.

Kursen	är	varierad	för	att	passa	olika	inlärningsstilar	och	
fokuserar	på	användbarhet	genom	exempel	och	reflektion.

För	att	få	full	förståelse	för	designmönster	måste	man	 
känna	igen	och	förstå	de	små	skillnader	som	finns	i	mönst-
rens	interna	strukturer.	Detta	uppnås	genom	studier	och	
analysering	av	kodexempel	i	C++,	och	Java,	där	även	realtids-
aspekter beaktas.

Beroende	på	gruppen	erbjuds	djupdykningar	i	fler	design	
patterns,	påverkan	av	C++14	och	de	senaste	forskningsrönen	
inom	ämnet.
Alla	mönster	adresserar:	ett	problem,	lösningen	och	dess	

sammanhang.	Designmönster	utgör	en	formel	för	smarta	åter-
användbara	lösningar.	Paralleller	dras	med	evolutionsteorier	
för system och systematisk innovation.

Kursen	är	en	grundkurs	inom	designmönster	med	tillämp-
ningar	med	realtidskrav.	Du	får	en	orientering	inom	arkitektur-
mönster,	anti-patterns,	principer	inom	GRASP	och	Elemental	
Design	Patterns	(EDP).
30%	av	kursen	består	av	praktiska	modelleringsövningar	i	

UML och design patterns. Design och modellering sker  
metodiskt	i	ett	modell-baserat	kodgenererande	UML-verktyg.	
Design	patterns	i	C++	studeras	i	utvecklingsmiljön	Eclipse.
 combitech.se/syst13

Svenska | 3 dagar 

Embedded	Linux
Fler och fler tar Linux som ett seriöst alternativ till 
operativsystem i sina inbyggda system. Proces-
sen	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	helhetsbilden	-	från	bootloader	till	applikation.	
Att	utveckla	för	ett	inbyggt	system	betyder	nästan	alltid	att	

mjukvara	måste	kompileras	och	länkas	på	en	annan	plattform	
än	målsystemet.	Detta	kräver	att	utvecklaren	måste	kunna	
korskompilera program och bibliotek. Vi kommer i denna kurs 
att	gå	igenom	vad	som	menas	med	begreppen	verktygskedja,	
korskompilering	och	vad	detta	kommer	ha	för	implikationer	på	
utvecklingsmiljön.

Förutom	metoder	och	arbetssätt	går	vi	igenom	utveckling	
av	applikationer	och	bibliotek.	Ett	system	med	enbart	Linux	
kommer	inte	att	utföra	de	uppgifter	som	förväntas	om	den	
inte	har	en	applikation	kopplad	till	sig.	I	inbyggda	system	finns	
en	stark	koppling	till	hårdvaran	och	det	präglar	såväl	teorin	
som	laborationerna.	Bibliotek	från	tredje	part	såväl	som	egen-
utvecklade	måste	byggas	och	länkas	för	rätt	arkitektur.	Här	går	
vi	igenom	olika	begrepp	som	finns	samt	praktiska	exempel	på	
hur detta genomförs.
Vidare	behandlar	kursen	uppstart	från	bootloader	till	prompt.	

För	att	förstå	alla	delar	i	det	inbyggda	systemet	är	det	viktigt	
att	känna	till	alla	steg	vid	uppstarten.	Vi	kommer	därför	att	 
titta	på	hur	en	bootloader	måste	vara	uppsatt,	hur	kärnan	tar	vid	
och	slutligen	hur	din	applikation	i	userspace	börjar	exekvera.

Slutligen	behandlar	kursen	också	utveckling	av	egen	driv-
rutin.	Interaktion	med	hårdvaran	är	ofta	en	väsentlig	del	i	ett	
inbyggt	system.	Vi	kommer	titta	på	hur	Linux	hanterar	driv- 
rutiner,	samt	använda	några	av	de	API:er	som	erbjuds	till	er	
som	utvecklare	-	när	vi	utvecklar	vår	egen	drivrutin.

Kursinnehåll
• Metoder	och	arbetssätt
• Utveckling av applikationer och bibliotek  

för	Embedded	Linux
• Uppstart	–	från	bootloader	till	prompt
• Egen	utveckling	av	drivrutin
combitech.se/syst10
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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	effektivt	sätt	för	att	

skapa	applikationer	med	oslagbar	prestanda	vad	gäller	grafik-
prestanda, porterbarhet, skalbarhet och effektiv utveckling. 

Kursens huvudfokus ligger kring applikationer för inbyggda 
system,	men	för	att	förstå	hur	man	skapar	en	effektiv	applika-
tion	för	ett	inbyggt	system	med	hjälp	av	Qt	måste	vi	backa	
tillbaka	till	grunderna	i	Qt:s	C++-delar.	Vi	kommer	fördjupa	
oss	i	Qt:s	grundklasser	och	hörnstenar	och	se	hur	de	används	
tillsammans.
En	viktig	del	i	Qt	är	Model/View-konceptet.	Model/View	

används	flitigt	i	Qt	som	en	grund,	det	är	därför	viktigt	att	förstå	
Model/View-konceptet	för	att	kunna	jobba	effektiv	med	Qt.	Vi	
går	igenom	hur	Model/View	separerar	data	från	vyn	och	hur	
det	används.	combitech.se/syst11

Svenska / Engelska | 1 dag 

Interaktionsdesign
Interaktionsdesign handlar om att utforma och 
designa interaktiva digitala produkter, system och 
tjänster.
Interaktionsdesign	fokuserar	på	samspelet	

mellan	användare	och	teknik	och	under	kursen	får	du	lära	dig	
hur	teknik	kan	utformas	för	att	upplevelsen	ska	bli	så	bra	och	
välanpassad	till	ändamålet	som	möjligt.	

Kursen	återknyter	kort	till	kursen	Usability	–	Vägen	till	 
användbara	system	och	fortsätter	i	samma	anda	där	nyttan	i	
användarsituationen	är	central.

Med	grunderna	från	psykologin	presenteras	dåliga	och	bra	
exempel	på	interaktionsdesign	och	hur	man	ska	tänka	meto-
diskt	för	att	lyckas.	Du	kommer	prova	olika	design-guidelines,	
exempelvis	Windows	User	Experience	Design	Principles,	när	
du	tar	fram	dina	lösningar	från	papper	till	putsade	wire-frames	
där	bland	annat	enhetlighet	är	viktigt.	combitech.se/syst14

Svenska / Engelska | 2 dagar 

Usability	–	vägen	till	användbara	system
Hur ska man utveckla användbara	system?	För	
att	systemet	ska	upplevas	positivt	för	användaren	
måste	nyttan	i	brukssituationen	agera	bakgrund	
för	designarbetet.	Den	här	kursen	ger	dig	en	intro-

duktion till detta. 
Kursen	fokuserar	på	användarcentrerad	systemutveckling	

och	belyser	planering	för	användbarhet	i	utvecklingsprojekt,	
behovsanalys,	framtagning	av	designlösningar	och	använd-
barhetsutvärdering.
Under	kursen	kommer	du	att	lära	dig	varför,	när	och	hur	kan	

man	använda	olika	användbarhetsmetoder	som	till	exempel	
persona, use cases och scenarios.

Du	får	lära	dig	kreativa	metoder	för	generering	av	idéer	uti-
från	existerande	problem	och	arbete	med	användarcentrerad	
kravhantering	genom	bland	annat	effektkartläggning.

Deltagarna kommer genom praktiska övningar och inter-
aktiva	sessioner	att	prova	på	olika	metoder	och	verktyg	som	
bidrar	till	ökad	användbarhet	i	ett	system.	combitech.se/syst15
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Öppen data i praktiken
Öppen data	blir	allt	mer	tillgänglig	och	den	kan	ge	
bättre	analyser	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.	För	att	få	det	att	sitta	så	övar	vi	på	det	i	praktiken	
genom	att	läsa	in	data	i	två	moderna	gratis	Self	Service	BI	
verktyg	(Qlik	Sense	Desktop	och	Microsoft	Power	BI	Desktop).	
Ni	får	möjlighet	att	prova	på	ett	eller	båda.	Det	är	upp	till	er	
själva.	Ni	har	med	egen	dator	som	ni	använder	under	kursen	
så	att	ni	enkelt	kan	jobba	vidare	efter	kursen. 
combitech.se/data2

STEFAN STRANDSvenska / Engelska | 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	översiktskurs	avdramatiserar	
och	förenklar	vi	området	och	förklarar	hur	begreppen	hänger	
ihop.	Vi	tar	upp	begrepp	såsom	IoT,	Big	data,	NoSQL,	Hadoop,	
Map reduce, Data mining, Machine learning, Advanced ana-
lytics,	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

DATA INSIGHTS

Svenska / Engelska | 2+1 dagar

Advanced analytics  
 – Python ger dig superkrafter

Vi lär oss grunderna	i	Python	och	vilka	komponent- 
bibliotek	(Pandas,	Matplotlib,	Numpy,	Scipy,	scikit-
learn,	etc)	som	är	bra	att	lära	sig	för	att	enkelt	kom-
ma	i	gång	med	avancerad	dataanalys.	Neurala	

nätverk	och	data	mining	är	begrepp	som	förklaras	och	prakti-
seras.	Kursen	är	en	"hands	on"	utbildning	där	nätverkande	och	
"crowdsourcing"	är	framgångsfaktorer.		

Förutom	att	komma	igång	med	Python	så	diskuterar	vi	i	
grupp	våra	erfarenheter	av	liknande	verktyg	(R,	MATLAB,	SA-
GE,	SPARK).	Vi	tittar	även	på	olika	typer	av	komponentbibliotek	
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. combitech.se/data4

Svenska / Engelska | 2 dagar

Simplified	with	Elasticsearch
Produkterna och systemen vi arbetar med idag 
genererar	större	mängder	data	än	någonsin	tidi-
gare.	Att	lyckas	skapa	värde	av	den	informationen	
är	inte	självklart.	Det	handlar	inte	bara	om	volym	

av	data	utan	också	om	teknik,	verktyg	och	processer	som	en	
organisation behöver ha för att effektivt hantera och analysera 
datan.

Elasticsearch	är	en	avancerad,	open-source	sökmotor	som	
möjliggör	sökningar	i	realtid	över	massiva	mängder	data.	Den	
är	byggd	för	att	hantera	informationsmängder	som	inte	kan	
hanteras med traditionella datalagringstekniker och typiska 
relationsdatabaser. 

Denna kurs kommer introducera deltagaren i problematiken 
och	möjligheterna	med	stora	datamängder.	Genom	hands-on	
övningar	går	vi	igenom	de	steg	som	behövs	för	att	sätta	upp	
ett	eget	skalbart	Elasticsearch	kluster.	Vi	kommer	att	bekanta	
oss	med	Elastic	Stack-verktygskedjan	(Logstash,	Elastic-
search,	Kibana)	för	alla	steg	av	databehandling	från	prepare-
ring, indexering, analysering till visualisering. 

Målgrupp 
Kursen	vänder	sig	till	dig	som	vill	kunna	hantera	och	analysera	
stora	datamängder.	Övningarna	är	framtagna	för	alla	som	vill	
lära	sig	Elastic	verktygskedjan.	

Mål med kursen  
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	att	ha	en	förståelse	för	
hantering	av	stora	datamängder	och	hur	det	kan	tillföra	värde	
i	din	organisation.	Du	kommer	att	ha	förståelse	för	Elastic-
search arkitekturen och terminologin samt praktisk erfarenhet 
av verktyg för indexering, analys och visualisering av stora 
datamängder.	

Kursinnehåll
• Introduktion till Big data  
• Elasticsearch	
• Data indexering
• Data analys
• Elastic	kluster
• Data pipelines med Logstash
• Visualisering med Kibana
• Säkerhet
• Monitorering
combitech.se/data5

STEFAN STRAND

DANIJEL HIR

Data Insights handlar om att skapa affärsnytta 
genom att förädla data till information 
och information till insikt. BI (Business 
Intelligence) och Advanced analytics är 
steg i denna förädlingsprocess och därmed 
områden som inkluderas inom begreppet 
Data Insights. Data Insights är i sin tur en del 
av det omfattande digitaliseringsområdet.
Genom att använda egen och extern 
data på ett smart sätt kan man skapa 
konkurrensfördelar och helt nya affärs-
möjligheter. Data spås vara framtidens guld 
och framtidsyrket är Data scientists!

STEFAN STRAND Svenska / Engelska | 2+1 dagar 

Self Service BI – Verklig problemlösning
Kursdeltagarna tar med sig verkliga problem som 
vi löser tillsammans. Lyckas inte gruppen lösa  
problemen	så	tar	vi	hjälp	av	Combitechs	experter.	
Ta chansen att lösa era mest komplexa problem. 

Kursen	handlar	om	att	lösa	era	verkliga	medhavda	BI-pro-
blem.	Verktygsoberoende	problem	kan	vi	såklart	också	lösa,	
men	fokus	är	framförallt	på	problem	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.	Det	är	såklart	frivilligt	att	ta	med	egna	
problem,	men	ta	gärna	tillfället	i	akt.	Kan	ni	inte	ta	med	verklig	
data	så	går	det	kanske	med	exempeldata.	Har	ni	fler	problem	
så	gå	kursen	igen.	combitech.se/data3
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MODELLBASERAD 
SYSTEMUTVECKLING

Moderna system tenderar att bli alltmer komplexa 
och programvaruintensiva. Ett stort antal 
människor ska samarbeta. Därför är det vitalt 
att vi har en gemensam bild av systemet som 
ska utvecklas. En metod för att via modeller 
hålla ihop ett system genom hela utvecklingen 
är modellbaserad systemutveckling. Vi på 
Combitech har varit mycket aktiva inom området 
och infört modellbaserad systemutveckling 
för flera organisationer. Med denna erfarenhet 
i ryggen erbjuder vi kurser inom UML, SysML, 
xtUML, kodgenerering och modellbaserad 
felanalys och diagnos. Läs mer på följande sidor.

Introduktion
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Systemarkitektur med SysML
De mest väsentliga delarna	av	SysML	för	system-
utveckling	beskrivs	och	används	i	övningar.	
Övningarna genomförs i ett SysML modellerings-
verktyg	för	att	få	erfarenhet	i	en	realistisk	utveck-

lingssituation. Kursen har dock inte ambitionen att visa ett 
verktygs	alla	detaljer.	

Grundläggande	för	all	utveckling	är	att	finna	och	formulera	
de	krav	som	ska	vara	styrande	för	produkten.	Krav	är	något	
som traditionellt formulerats i textbaserade dokument. Vanligt 
är	att	använda	kravhanteringsverktyg.	Även	med	dessa	utgör	
kraven	bara	ett	underlag	att	utforma	systemet	efter	(och	
verifiera	mot).	Krav	kan	på	olika	sätt	integreras	med	model-
leringsverktyget alternativt representeras direkt i modellerings-
verktyget.	Olika	typer	av	krav	studeras	med	utgångspunkt	i	hur	
de	påverkar	konstruktionen/arkitekturen	och	hur	de	lämpligen	
representeras i produktens systemmodell.
Användningsfallsanalys	är	ett	effektivt	sätt	att	identifiera	

krav.	Resultatet	är	en	funktionellt	orienterad	kravbeskrivning	
i	form	av	scenarion	som	visar	användares	interaktion	med	
systemet och utgör underlag till systematisk utformning av 

system.	Beskrivningen	görs	utan	tankar	på	systemets	interna	
uppbyggnad. 

Systemet	består	av	ett	antal	delar	(systemkomponenter)	
som	måste	identifieras.	Kursen	ger	exempel	på	metodik	för	att	
finna	en	bra	uppdelning	av	systemet.
Den	funktionalitet	som	beskrivits	i	användningsfallen	ska	

realiseras	av	systemet.	Systemets	ingående	komponenter	 
erbjuder	komplett	funktionalitet	genom	att	interagera	med	 
varandra.	Interaktion	kan	beskrivas	på	ett	antal	olika	sätt,	 
exempelvis	aktivitets-	eller	sekvensdiagram.

Målgrupp 
Kursen	är	till	för	dig	som	arbetar	med	olika	roller	inom	system-
utveckling,	till	exempel:	systemarkitekter,	mjukvaruarkitekter	
och	utvecklare,	kravingenjörer,	testingenjörer,	projektledare,	
konfigurationschefer,	produktägare,	scrumledare	eller	liknande.

Förkunskaper 
Grundläggande	kunskaper	i	kravspecifikation	och	system-	 
eller	mjukvarudesign	är	lämpliga.

Mål med kursen  
Efter	kursen	ska	du	ha	fått	kunskaper	och	grundläggande	
färdigheter	för	att	själv	skapa	en	systemmodell	över	din	pro-
dukts	kravanalys	och	arkitektur	enligt	en	sammanhängande	
metodik.

Kursinnehåll
• Krav
• Användningsfall
• Arkitektur
• Systemkomponenter
• Interaktion
• Gränssnittsdefinition
combitech.se/mode4 

LÄR DIG UTVECKLA KOMPLEXA  
SYSTEM 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	
samt dokumentera systemarkitektur och 
design	för	att	realisera	kravmängden.

CONNY BACKLUND

Svenska / Engelska | 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	händelse-
baserade programvarusystem. Kursen utforskar 

olika	vyer	av	system	som	kan	beskrivas	med	xtUML-språket.	
Ambitionen	är	att	bl.a.	att	lära	sig	ta	fram	modeller	med	avse-
ende	på	krav	och	arkitektoniska	regler.

Metoden	är	med	fördel	lämpad	för	utveckling	av	händelse-
baserade programvarusystem. Kursen utforskar olika vyer av 
system	som	kan	beskrivas	med	xtUML-språket.	Ambitionen	
är	att	lära	sig	att	utveckla	modeller	som	kan	realisera	en	mjuk-
vara	med	avseende	på	krav,	arkitektoniska	regler	med	mera.

Denna	kurs	genomförs	med	hjälp	av	papper	och	penna	för	
att	lära	teori,	tankesätt	och	koncept.	combitech.se/mode2

PER JONSSON

Svenska / Engelska | 3 dagar 

xtUML – Applied Modeling  
and Tool Training

Kursen ger träning	i	användningen	av	xtUML	i	en	
mjukvaruutvecklingssituation	från	identifiering	av	
systemets	domäner	till	arkitektur	och	design	av	
programvaran och hur den kan delas upp i kom-

ponenter	som	definieras	av	deras	gränssnitt.	Den	fokuserar	på	
användning	av	xtUML	notation,	syntax	och	semantik	för	att	
utveckla	mjukvaruintensiva	system.	Kursen	är	inriktad	på	att	
praktiskt	analysera	system	och	genomföra	en	domänbase-
rad	design	med	generering	av	källkod	för	att	implementera	
designen.

Denna	kurs	innebär	att	rekapitulera	och	lösa	en	större	 
sammanhållen	uppgift	med	hjälp	av	verktyg	i	datormiljö.	 
combitech.se/mode3

PER JONSSON

Svenska / Engelska | 1 dag 

Introduktion till xtUML
Kursen ger en översikt	av	användningen	av	xtUML	
i	en	mjukvaruutvecklingssituation	från	identifie-
ring	av	systemets	domäner	till	arkitektur	och	 
design av programvaran, samt hur den kan delas 

upp	i	komponenter	som	definieras	av	deras	gränssnitt.
Efter	introduktionen	är	fokus	riktat	mot	ena	delen	av	kärnan	

i	xtUML,	nämligen	klassdiagram	(klassmodell).	Vi	diskuterar	
objektorienterad	analys	och	klassbegreppet,	den	notation	som	
används	för	att	beskriva	strukturella	relationer	samt	gränsytor	
för	hämtning	av	data,	datatyper,	identifiering	och	instansiering	
av klasser med mera.

Därefter	fokuserar	kursen	på	den	andra	delen	av	kärnan	
i	xtUML,	nämligen	tillståndsmaskiner.	Efter	en	introduktion	
av	begreppet	tillståndsmaskiner	som	ett	sätt	att	specificera	
”states	and	modes"	för	ett	system,	fokuserar	vi	på	hur	tillstånds-
maskiner	kan	användas	för	att	beskriva	det	önskade	beteendet	
för klasser.

Som	avslutning	ges	en	slutövning	som	repetition	och	trä-
ning i att tolka en exempelmodell.

Målgrupp
Kursen	är	lämplig	för	dig	som	arbetar	i	roller	med	ansvar	för	
kvaliteten av programvarusystem.

Mål med kursen
Syftet	med	kursen	är	att	ge	en	användbar	kunskap	för	att	 
förstå	den	grafiska	notationen	av	xtUML.	Det	är	också	att	ge	
viktiga	begrepp	för	förståelse	av	xtUML	och	göra	det	möjligt	
för deltagaren att till exempel ta rollen som en modellgranskare.

Kursinnehåll
• Domäner
• Komponentdiagram
• Klassdiagram
• Tillståndsmaskiner
• Gränssnittsdefinition
combitech.se/mode1

PER JONSSON
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Svenska / Engelska | 2 dagar 

Modellbaserad design, kodgenerering 
och exekvering

Vi börjar med att	titta	på	möjligheterna	med	
modellering.	Det	finns	olika	notationsspråk	för	
modellering	och	UML	är	inte	det	enda	även	om	
det	är	det	dominerande.	Vidare	berör	vi	kopplingar	

till	utvecklingsmetodik,	process	och	projektstyrning.	Dessa	
aspekter	är	starkt	bidragande	faktorer	till	om	ett	MBSE-projekt	
blir lyckat eller inte. 
Vi	tittar	på	exempel	i	de	för	kursen	aktuella	verktygen	och	

gör	övningar	så	att	du	får	en	egen	uppfattning	hur	det	är	att	
jobba	med	design	i	ett	modellbaserat	verktyg.	För	att	spara	
pengar	och	öka	lönsamheten	pratar	många	organisationer	om	
produktfamiljer	och	produktlinjer.	Vi	relaterar	MBSE	till	begrep-
pen	och	exemplifierar	vad	det	skulle	kunna	innebära.	Vidare	
tittar	vi	på	möjligheter	att	lyfta	in	befintlig	kod	i	ett	verktyg,	
ofta	kallat	”reverse	engineering”.	combitech.se/mode6

MAGNUS SKOOG

Svenska / Engelska | 2 dagar 

Modellering av systemarkitektur 
för automatiserad granskning

Effektivitet i produktutveckling	är	ett	viktigt	om-
råde	nu	och	i	framtiden.	Med	effektivitet	avses	inte	
bara	att	själva	utvecklingsprojektet	ska	gå	fort	
utan	snarare	att	produktens	utvecklings-	och	 

underhållskostnad	för	hela	livscykeln	ska	bli	så	låg	som	 
möjligt	och	samtidigt	möta	de	krav	som	marknaden	ställer.

Denna	kurs	ger	en	genomgång	i	arkitekturdriven	utveckling	
med	fokus	på	mjukvara.	Utifrån	planerad	funktionalitet,	exem-
pelvis	beskriven	i	form	av	användningsfall,	definieras	viktiga	
kvalitetskrav för systemet. Kvalitetskraven ligger sedan till 
grund för val av arkitekturmönster som gör att systemet kan 
möta	kraven	med	bibehållen	funktionalitet.	

Ett	antal	arkitekturmönster	presenteras	och	diskuteras	ur	
perspektivet	hur	de	möter	olika	kvalitetsattribut	och	därmed	
kan	åstadkomma	ett	system	med	önskade	egenskaper.	 
Kursen	bygger	på	att	systemets	arkitektur	och	design	doku-
menteras	i	ett	modelleringsspråk.	I	kursen	används	UML.	Ett	
antal	regler	gås	igenom	som	tillsamman	kan	kombineras	att	
styra designen av det planerade systemet.

Målgrupp
Kursen	vänder	sig	till	dig	som	behöver	få	förståelse	för	 
effektiv	utveckling	och	långsiktigt	underhåll	av	mer	 
avancerade produkter. 

Mål med kursen 
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	att	ha	kunskap	kring	
arkitekturdriven	utveckling	av	produkter	med	stort	mjukvaru-
innehåll.	Du	kommer	att	ha	förutsättningar	att	identifiera	ett	
systems	viktiga	egenskaper,	välja	lämplig	arkitektur,	förstå	
och skapa metamodeller som beskriver den valda arkitekturen 
samt	kunna	använda	verktyg	för	automatisk	arkitektur-
granskning.

Kursinnehåll
• Metamodeller
• Arkitektur
• Designmönster
• Klassdiagram
combitech.se/mode7

MAGNUS SKOOG

Svenska / Engelska | 3 dagar 

Praktisk modellering med UML
Denna kurs är inriktad på	konkret	och	pragmatisk	
användning	av	modeller	för	mjukvaruutveckling.	
Kursen	ger	en	grundläggande	förståelse	för	 
modelltänkande	och	att	kunna	arbeta	med	 

modeller	för	olika	typer	av	system	och	i	ett	projekts	olika	faser.	
Kursen	fokuserar	på	övningar	i	hantverket	att	ta	fram	bra	och	
användbara	modeller.
Vi	inleder	med	en	diskussion	kring	modellering	i	allmänhet	

och	ger	en	bakgrund	till	UML.	Sedan	utgår	vi	från	en	specifi-
kation	på	en	ny	avancerad	skruvdragare	som	en	kund	skulle	
kunna	har	gjort.	Genom	kursens	sex	olika	pass	så	bryter	vi	
ner	denna	specifikation,	skapar	en	gemensam	bild	av	upp-
giften för att slutligen implementera valda delar av systemet. 
Allt	med	hjälp	av	UML:s	olika	delar.	Syftet	med	denna	kurs	är	
att	lära	sig	utveckla	system	med	hjälp	av	modeller	–	hela	 
vägen	från	kravmodellering	ner	till	implementation.	 
combitech.se/mode5

CONNY BACKLUND

Svenska / Engelska /Tyska | 2 dagar 

 Modellbaserad felanalys och diagnos
Metoder och verktyg för modellbaserad utveck-
ling	har	gett	nya	möjligheter	till	att	effektivisera	
utvecklingsarbetet inom komplexa tekniska sys-
tem.	Nu	kan	även	den	modellbaserade	tekniken	

användas	för	att	effektivisera	analyser	såsom	systemsäker-
hetsanalys, tillförlitlighetsanalys och diagnos.
Kursen	ger	en	första	introduktion	till	specifika	begrepp	inom	

felanalys	och	diagnos	såsom	felmoder,	felkoder,	MTBF	och	
symptom.	Syftet	är	att	ge	en	orientering	kring	problemställ-
ning	och	applikationer	där	felanalyser	och	diagnoser	används.	

I	kursen	får	våra	deltagare	tillgång	till	verktyget	RODON	
som	är	Combitechs	produkt	för	att	göra	systemmodeller	med	
syfte att göra automatiska felanalyser. Kursen introducerar 
deltagarna	i	hur	man	bygger	modeller,	jobbar	med	kompo-
nentbibliotek	och	sammanställer	en	systemmodell	av	dessa	
komponenter. 
Därefter	ges	en	introduktion	kring	hur	man	använder	

RODON:s	analysfunktioner	för	att	automatiskt	simulera	och	
generera	ett	antal	centrala	analysresultat	såsom	FTA,	FMEA,	
Felsökningsträd,	Minimal	Cutsets,	samt	interaktiv	modell-
baserad	diagnos	(IMBD).	

I kursens avslutning presenteras ett antal industriella till-
lämpningar	av	modellbaserad	felanalys	där	kursdeltagaren	får	
insikt	i	vilka	de	viktigaste	framgångsfaktorerna	är	för	hur	en	
befintlig	process	kan	utvecklas	och	effektiviseras	så	att	fel-
analysarbetet	kan	följa	parallellt	med	utvecklingsarbetet	i	en	
systemutvecklingsorganisation.

Målgrupp
Kursen	vänder	sig	till	ingenjörer	med	bakgrund	inom	system-
utveckling	och/eller	felanalys,	diagnos	och	ILS.

Mål med kursen 
Efter	kursen	skall	deltagaren	ha	grundläggande	kunskap	om	
hur	systemmodeller	kan	användas,	hur	beroenden	mellan	fel,	
dess symptom samt felsannolikheter kan hanteras. Dessutom 
skall	deltagaren	kunna	använda	RODON	som	ett	verktyg	för	
modellbaserad felanalys.

Kursinnehåll
• Introduktion	till	RODON-verktyget	och	de	grundläggande	

begreppen kring felanalys och diagnos 
• Komponent-	och	systemmodellering	
• Modellbaserad Diagnos 
• Generering	av	felsökningsträd	
• Generering	av	FMEA	
• Generering	av	Failure	Tree	Analysis	(FTA)	
• När	skall	modellbaserad	metodik	användas?	
combitech.se/mode8
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Läs	mer	och	anmäl	dig	på 
www.combitech.se/utbildning
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Svenska / Engelska / Portugisiska | 2 dagar 

Scrum	Product	Owner
What exactly is	the	product	owner's	responsibility	
and	what	is	needed	in	order	to	succeed?	There	are	
two	important	issues	that	permeate	the	course.	
How	to	do	you	build	MVPs	and	how	do	you	de-

crease	the	risk	of	launch	failures?	We	will	look	into	this	flow	
and	get	some	guidance	on	how	one	could	proceed.	We	will	mix	
lecture	with	workshops	in	order	to	get	some	sense	and	feeling	
for	how	one	could	work	with	driven	value	creation	in	agile	pro-
duct development.
The	course	will	give	you	in-depth	knowledge	about	what	

agile	product	development	is	all	about.	You	will	get	an	under-
standing	of	the	agile	requirement	flow,	including:	value	crea-
tion, impact map, user story mapping, creation of user stories 
and	acceptance	criteria.	How	all	of	this	enables	MVP	(minimal	
viable	product).	How	user	stories	and	acceptance	criteria	ena-
bles	BDD	(behavior	driven	development).	combitech.se/agil2

Svenska / Engelska / Portugisiska | 2 dagar 

Scrum i praktiken
Grunderna i Scrum är enkla att beskriva och att 
förstå.	Svårigheten	är	att	veta	hur	detta	ska	tilläm-
pas	i	praktiken.	Hur	samverkar	rollerna?	Vad	gör	
en	Scrum	Master?	Hur	utformas	en	Product	Back-

log?	Hur	går	en	sprintplanering	till?	Vad	är	viktigt	att	tänka	på?	
Vad	är	syftet	med	de	olika	delarna?	Genom	Combitechs	kurs	
ger	vi	dig	svar	på	dessa	frågor.

Precis	som	Scrum,	tar	kursen	utgångspunkt	i	värderingar	
och	principer	för	agil	systemutveckling.	Dessa	är	viktiga	att	
förstå	för	att	kunna	använda	Scrum	omdömesfullt.	Scrum	är	
ett	enkelt	ramverk	sammansatt	av	ett	fåtal	byggstenar.	Hel-
hetsperspektiv,	transparens,	kundnytta	och	kvalitet	är	centrala	
delar.

De	praktiska	övningsmomenten	baseras	på	realistiska	 
exempel,	och	kan	i	viss	mån	anpassas	efter	önskemål	och	be-
hov.	Våra	erfarna	kursledare	bjuder	på	sina	egna	upplevelser	
och	erfarenheter	av	att	använda	Scrum	i	praktiken. 
combitech.se/agil1

AGILA METODER  
& METODIK

Svenska / Engelska | 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	writ-
ten	code	and	verify	it.	This	raises	the	question	how	we	should	
develop systems that are easy to understand, change and 
maintain?
To	tackle	these	problems	this	course	will	teach	you	about	

Behavior	Driven	Development	(BDD)	and	Lean	Architecture.	
BDD	is	a	derivative	from	Test	Driven	Development	(TDD)	focu-
sing 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.

During	the	course	we	will	give	lectures	and	workshops	to	
help	you	go	in-depth	into	how	BDD	can	improve	a	system	and	
how	to	implement	BDD,	as	well	as	an	introduction	to	the	Lean	
Architecture	and	how	it	can	improve	the	design	quality	of	a	
system to embrace the future changes.

Target audience 
	Developers	and	testers	who	are	interested	in	improving	their	
ways	of	working.	Individuals	moving	towards	Lean	projects	
and	individuals	already	performing	testing	in	Agile	projects.

Objective
The	course	will	give	you	in-depth	knowledge	about	BDD.	It	will	
help	you	with	both	understanding	BDD	and	how	to	implement	
it.	The	course	will	also	give	you	an	introduction	to	Lean	Archi-
tecture.

Contents
• Workshops
• Lectures
• Coding	Sessions
• Games
combitech.se/agil3

MICAEL ANDERSSON

Traditionellt innebär systemutveckling att 
arbetet görs i strikta steg som var och ett 
avslutas innan nästa påbörjas. Kravinsamling 
och kravspecifikation är grunden varpå 
programmeringen följer. Det är inte sällan 
som brister i kraven hittas relativt sent 
vilket kostar mycket tid och pengar för att 
rätta till. Agil systemutveckling innebär 
att arbetet bedrivs inkrementellt med nära 
kunddialog. Combitech har framgångsrikt 
arbetat med agil systemutveckling enligt 
flera metoder och tekniker (XP, Scrum, 
Kanban etc.) och erbjuder idag flera kurser 
inom agila metoder och metodik.

OLA TEGVALD DULCE GONCALVES
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Läs	mer	och	anmäl	dig	på 
www.combitech.se/utbildning



28 29

Svenska / Engelska | 1+1 dagar 

Effektiv	kravhantering
Krav är den grund	som	alla	utvecklingsprojekt	vi-
lar	på	–	utan	en	fungerande	kravhantering	riskerar	
projekten	att	kollapsa,	vilket	innebär	både	förse-
ningar 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.	Inledningsvis	är	
viktiga	frågor	att	besvara:
• Vad	är	kravhantering	och	varför	är	kraven	så	viktiga?
• Vad	är	syftet	med	krav?
• Hur	förhåller	sig	kundkrav	till	andra	krav?
• Vad	är	ett	bra	krav?
• Finns	det	risker	med	krav?

Faktorer	som	påverkar	kravhanteringsprocessen	är	bland	
annat	vilken	utvecklingsmodell	som	används,	hur	kraven	
används,	vilken	bransch	en	organisation	verkar	inom,	hur	
kunder uppfattar krav och vilka verktyg och testmetoder som 
används.	Alla	dessa	och	ytterligare	faktorer	kan	göra	även	en	
skenbart enkel kravprocess komplicerad. 

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

Målgrupp
Kursen	vänder	sig	till	alla	som	på	något	sätt	kommer	i	kontakt	
med	krav	i	sin	verksamhet.	Detta	kan	innebära	såväl	utveck-
lare som chefer eller informatörer.

Mål med kursen
Efter	kursen	ska	du	ha	fått	en	genuin	förståelse	för	kravhante-
ring	och	dess	betydelse	för	ett	lyckat	utvecklingsprojekt.

Kursinnehåll
• Kravhantering i ett helhetsperspektiv
• Kravinsamling
• Dokumentation
• Prioritering
• Verifiering	och	validering
• Förvaltning
• Övningar och dialog
combitech.se/krav1

KRAV, TEST &  
GRANSKNING

Grundpelarna för en effektiv produktutveckling 
ligger i att både ha en väl fungerande 
kravhantering och jobba med ett effektivt 
testförfarande. Ytterligare en viktig aspekt 
för att bli framgångsrik är att organisationen 
har en gemensam syn på kravhantering 
och test. Vi på Combitech har utbildat våra 
kunder i effektiv kravhantering, granskning 
och test under många år oavsett bransch 
och utvecklingsprocess. Nedan finns några 
av våra väl beprövade kurser inom området, 
alla anpassningsbara efter era behov.
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Svenska / Engelska | 1 dag 

Effektiv	granskning
Granskning är det	mest	kostnadseffektiva	sättet	
att	förbättra	kvaliteten	på	ett	dokument.	Metoden	
är	generell	och	kan	tillämpas	på	allt	skrivet	ma-
terial.	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.	
Kort	sagt,	du	får	ett	bra	grepp	om	granskningsprocessen,	

vad	du	ska	göra	för	att	hålla	den	effektiv	och	en	förberedelse	
inför	de	beslut	som	du	kommer	att	ställas	inför	om	du	är	
granskningsledare. combitech.se/krav2

PER JONSSON Svenska / Engelska | 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	deltagar-
nas egna erfarenheter. Kursen diskuterar kravens olika roller 
i	ett	utvecklingsprojekt,	samt	olika	dokumentstrukturer	och	
kravtyper.	Vi	diskuterar	kortfattat	varför	krav	är	så	viktiga	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	frågeställningarna	utifrån	
sina egna erfarenheter.  
Viktiga	frågor	som	kursen	syftar	att	besvara:	
• Vad	är	syftet	med	krav?
• Vad	är	ett	bra	krav?
• Hur	bör	krav	formuleras?
combitech.se/krav3

THERESE ÖBERG
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ISTQB	Certifierad	testare,	Grundnivå
Industrins produkter blir allt mer komplexa och 
innehåller	mer	programvara.	Detta	innebär	att	 
test	blir	en	allt	viktigare	del	av	programvaru-
utvecklingen.

En	effektiv	testverksamhet	förutsätter	hög	kompetens	inom	
testområdet	hos	testare,	men	även	kunskap	hos	utvecklare,	
projektledare	och	kvalitetsansvariga.	Kursen	ger	dig	grundläg-
gande kunskap om test som alla som utvecklar programvaru-
produkter behöver ha.

Du	får	lära	dig	testprocessen	med	olika	tekniker	och	grund-
begrepp,	inklusive	hur	vi	väljer	testfall	utifrån	kravspecifika-
tioner	och	design.	Vi	går	igenom	testnivåer	och	syftena	med	
dessa.	Vi	går	även	igenom	principerna	för	hur	du	bör	tänka	för	
att	få	en	så	effektiv	test	som	möjligt,	hur	vi	organiserar	test-
verksamheten	och	hur	verktyg	kan	stödja	vår	testverksamhet.

Kursen	bygger	på	kursplanen	från	ISTQB	och	blandar	teori	
med	praktiska	exempel	för	att	du	ska	lära	dig	vad	som	krävs	
inför	den	avslutande	certifieringen.	En	certifieringskurs	kräver	
lite mer av dig som kursdeltagare och vi rekommenderar dig 
att	lägga	ytterligare	tid	utöver	kurstimmarna	för	att	öka	dina	
möjligheter	att	klara	examinationen.

Målgrupp 
Alla	som	har	ett	intresse	av	programvarutestning,	såsom	 
testare,	testledare,	programmerare,	projektledare	eller	kvalitets- 
ansvarig.

Förkunskaper 
	Du	får	gärna	varit	i	kontakt	med	mjukvarutestning	i	något	 
sammanhang	med	det	är	inte	ett	krav.

Mål med kursen  
Efter	kursen	kommer	du	att	ha	förståelse	för	grunderna	inom	
test.	Kunskapen	och	förståelsen	om	programvarutest	kommer	
att	hjälpa	dig	att	förklara	samband,	likheter	och	skillnader	 
mellan	olika	test		begrepp,	testtekniker	och	testnivåer	mm.	
Kursen	ger	dig	också	förutsättningarna	för	att	klara	certifie-
ringstentamen. 

Kursinnehåll
• Grunderna	inom	test
• Test genom programvarans livscykel
• Statiska tekniker
• Testdesigntekniker
• Testledning
• Verktygsstöd
combitech.se/krav4 

CERTIFIERA DIG SOM ISTQB TESTARE 
Att	arbete	som	testare	innebär	förmåga	att	
förhålla	sig	till	många	personer,	processer	
och	metoder.	För	att	ensa	begrepp	och	få	en	
internationell	certifiering	som	grund	finns	
en	certifiering	för	testare	enligt	International	
Software	Testing	Qualification	Board	
(ISTQB)	med	ca	50	medlemsländer	och	en	
internationellt	erkänd	testcertifiering.

BENGT THUNING
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ISTQB	Certifierad	Agil	Testare
Allt fler företag arbetar enligt agila utvecklings-
processer	och	då	behöver	testverksamheten	följa	
med. 

Denna	kurs	lär	dig	en	strukturerad	metod	för	
hur	testaspekten	hanteras	i	agila	projekt,	och	hur	team	kan	
arbeta	med	kontinuerlig	integration	och	nära	samarbete.	Ut-
gångspunkten	är	de	tre	vanligaste	agila	utvecklingsmetoderna:	
XP, Scrum och Kanban.

Under	kursen	varvar	vi	teori	med	övningar	för	att	du	på	
bästa	sätt	ska	kunna	lära	dig	de	begrepp	och	teorier	som	
behövs	för	att	bli	certifierad	enligt	ISTQB	Agile	Tester.	En	cer-
tifieringskurs	kräver	mer	av	dig	som	kursdeltagare	varför	vi	
rekommenderar en del hemarbete vid sidan av kursen för att 
klara	examinationen	som	SSTB,	ISTQB:s	svenska	organisation,	
ansvarar	för.	En	tentamen	erbjuds	kursens	sista	timme	för	de	
som	vill	certifiera	sig.

Målgrupp 
Kursen	riktar	sig	till	alla	som	vill	lära	sig	effektiv	testning	i	ett	
agilt	projekt.

Förkunskaper 
ISTQB	Certifierad	Testare	(grundnivå).	Det	krävs	uppvisning	av	
certifikat	för	ISTQB	grundnivå	eller	från	ISEB	för	att	få	skriva	
tentamen för Agile Tester. 

Mål med kursen  
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	att:
• Ha	lärt	dig	grunderna	inom	agil	testning	enligt	ISTQB:s	

krav.
• Genom	teori	och	övningar	ha	fått	kunskap	om	effektiva	

testtekniker inom agil utveckling.
• Förstå	skillnaden	mellan	traditionell	testning	och	agila	

tillvägagångssätt.
• Ha	erhållit	metoder,	tekniker	och	verktyg	för	agil	testning.

Kursinnehåll
• Agil programvaruutveckling
• Det agila manifestet
• Aspekter	på	agila	angreppssätt
• Skillnaderna mellan traditionell och agil testning
• Testnivåer	i	agila	projekt
• Testarens roll i agila team
combitech.se/krav5 

EFFEKTIVARE AGIL TESTNING GENOM ISTQB
Att arbeta som testare i ett agilt 
utvecklingsprojekt	skiljer	sig	från	
traditionella	projekt.	Den	här	kursen	hjälper	
dig	att	förstå	den	agila	testarens	roll	och	
ger	dessutom	möjlighet	till	certifiering	
enligt de kriterier som den internationella 
testorganisationen	ISTQB	ställer	på	rollen.	

JAN SELLERBERG

Läs	mer	och	anmäl	dig	på 
www.combitech.se/utbildning
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Svenska / Engelska | 2 dagar 

Introduktion till antennteori
Denna kurs tar	upp	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	användningsområden.	
Combitechs	introduktionskurs	till	antennteori	belyser	våg-

utbredningens fysik, signalstyrkevariation och de parametrar 
som beskriver en antenn. Vidare diskuterar vi kring antenners 
karakteristik i relation till frekvens, och vi studerar antennernas 
beteende	i	fri	rymd	för	att	få	förståelse	för	grundläggande	be-
grepp	som	riktverkan,	antennvinst,	strålningsdiagram	och	po-
larisation.	Antenntyper	gås	igenom	med	exempel	på	datablad.
Stora	antenner	kan	vara	små	och	tvärtom.	Hur	kommer	det	 

sig?	Och	omkring	dig	finns	fler	antenner	än	du	tror.	Som	exem-
pel	tar	vi	upp	de	som	finns	i	ditt	eget	hem.	combitech.se/komm1

Svenska / Engelska | 1+1 dagar

Link 16
Link 16 är en datalänk	som	används	för	taktiskt	
informationsutbyte i realtid mellan olika plattformar 
i	ett	militärt	operationsområde	–	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	
plattformer	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. 

Delkurs	1:	Link	16	Basic.	Denna	grundkurs	ger	dig	en	över-
gripande	förståelse	för	Link	16,	dess	funktionalitet	och	dess	
användning.
	Delkurs	2:	Network	Design	&	Management.	Nyckeln	till	ett	

optimalt	användande	av	Link	16	är	Network	Design	&	Manage-
ment. Denna kurs ger dig kunskap om de olika faserna i Net-
work	Design	(planering,	design,	test,	felsökning	och	modifiering	
av	nätverk).	combitech.se/komm2

Engelska | 2 dagar 

Link 22
Denna tvådagarskurs ger en övergripande  
beskrivning	av	Link	22	–	både	vad	gäller	teknik	
och	operativt	användande.	Här	får	ni	en	förståelse	
för	denna	taktiska	datalänk,	dess	funktionalitet	

och	användande.	
Kursen ger en förklaring till varför Link 22 utvecklades och 

beskriver	dess	relation	till	andra	tekniska	datalänkar.	Kursen	
behandlar	också	Link	22	avseende	systemarkitektur	och	nät-
verksstruktur,	samt	går	igenom	hur	Link	22	används	operativt	
tillsammans	med	andra	typer	av	taktiska	datalänkar.
combitech.se/komm3

KOMMUNIKATION 

Hur skyddar vi samhällets kommunikations- 
och informationsflöden så att de fungerar både 
i vardagen och i krislägen? Combitech arbetar 
för att eliminera hot, såväl ekonomiska som 
säkerhetsmässiga. Samhället blir kraftigt 
påverkat när kommunikationssystem inte 
fungerar. För att bemöta detta behövs långsiktiga 
och robusthöjande åtgärder och Combitech har 
stor kompetens och erfarenhet i dessa frågor. 
Våra konsulter delar med sig av sina erfarenheter
i våra olika utbildningar inom området.

LARS WEBERG

RONNY ERYD

RONNY ERYD

Introduktion
Svenska | 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	ratio-
nellt	och	kostnadsbesparande.	Här	lär	ni	er	att	utbilda	er	själva.

Kursen	beskriver	Rakelnätet	och	dess	aktörer.	Här	berör	vi	
också	de	grundläggande	principerna	för	samverkan	utifrån	
Myndigheten	för	samhällsskydd	och	beredskaps	(MSB)	fast-
ställda	riktlinjer,	nämligen	"Nationella	Riktlinjer	för	samverkan	
i	Rakel".	En	viktig	punkt	i	kursen	är	själva	utbildningen	-	hur	
planerar,	genomför	och	utvärderar	man	Rakelutbildning?	Vi	
går	igenom	förutsättningar	och	hur	ni	på	ett	enkelt	sätt	kan	
strukturera	en	utbildningssituation.	En	central	del	i	förståelsen	
för	både	system,	metod	och	samverkan	är	kunskap	om	de	
administrativa grunderna för abonnemang, talgrupper och 
blockstruktur. combitech.se/komm4

PATRIK LANDER

Svenska | 3 dagar 

Rakel – Förvaltningsledarkurs
När Rakel är infört	i	linjeorganisationen	och	ut-
rustning	och	metoder	är	på	plats,	kan	ansvaret	för	
Rakel	ibland	endast	kvarstå	hos	en	ensam	eldsjäl	
i organisationen. Programmeringsunderlag och 

annan	väsentlig	styrdokumentation	riskerar	då	att	hamna	vid	
sidan	av	förändringar	i	både	organisation	och	verksamheter.	
Följderna	kan	bli	kaotiska	vid	svåra	samhällsstörningar.

Kursen	beskriver	översiktligt	Rakelnätet	och	dess	aktörer.	
Här	berör	vi	också	de	administrativa	grunderna	samt	grundläg-
gande principer för samverkan i Rakel. Inledningsvis beskriver 
vi	lednings-	och	sambandsanlysen,	och	dess	betydelse	för	ut-
formning	av	såväl	metodik	som	PU.	Metodiken	berörs	översikt-
ligt i form av operativa sambandsplaner. Tyngdpunkten ligger 
därefter	i	PU	och	dess	uppbyggnad.	Här	beskriver	vi	de	grund-
data	som	anges	i	PU	och	dess	förhållande	till	abonnemang,	tal-
grupper	och	blockstruktur.	Vi	berör	även	kopplingar	till	metodik	
och ledningsstödsystem.  combitech.se/komm5

PATRIK LANDER
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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 informations- och systemsäkerhet. 
Inte minst för att värna den skyddsvärda 
informationen. Genom Combitechs kurser höjer ni 
er kunskap och säkerhetsmedvetenhet, vilket ökar 
er konkurrenskraft. Våra kursledare är experter 
inom ledningssystem för informationssäkerhet, 
säker utveckling av mjukvara samt standardiserad 
utvärdering av IT-system och produkter. Nedan 
ser du ett urval av våra kurser inom området.

Introduktion
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Svenska / Engelska | 1 till 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,	funktionskrav	och	
assuranskrav.	Common	Criteria	kan	med	fördel	användas	för	
kravställning	när	det	gäller	säkerhetskritiska	funktioner.
Denna	kurs	inom	Common	Criteria	går	igenom	följande	

grundläggande	viktiga	principer:
• Standarden,	dess	uppbyggnad,	innehåll,	principer	och	

historik
• Protection	Profiles	(innehåll	och	användning)
• Security	Targets	(innehåll	och	användning)
• Assuranskrav, dess syfte och omfattning
• Funktionskrav, övergripande information om dessa och 

hur	de	används
• Rollerna	inom	Common	Criteria
Common	Criteria	är	en	standard	med	certifieringsmöjlighet.	
Certifieringarna	är	internationellt	erkända,	vilket	innebär	att	ett	
certifikat	utfärdat	i	ett	land	är	godkänt	i	alla	andra	länder	inom	
samarbetet. 
combitech.se/info2

MAGNUS AHLBIN

Svenska / Engelska | 0,5x4 dagar 

Grundläggande	informationssäkerhet
Säkerhetsmedvetna anställda	är	en	av	organisa-
tionens	största	tillgångar	och	en	grundpelare	för	
allt	säkerhetsarbete.	Combitechs	erfarna	informa-
tionssäkerhetsexperter	ger	er	fyra	delkurser	som	

stärker	er	säkerhetsmedvetenhet	inom	olika	områden	-	och	
gör	er	ännu	mer	konkurrenskraftiga.
Att	kunna	hantera	information	på	ett	säkert	sätt	i	det	

dagliga	arbetet	är	mycket	viktigt	i	alla	organisationer.	För	att	
skydda informationen görs ofta stora investeringar i tekniska 
lösningar,	men	informationssäkerhet	innebär	så	mycket	mer	
än	antivirus	och	brandväggar.	Alla	medarbetare	berörs	på	nå-
got	sätt	och	alla	utsätts	för	risker.

Delkurs	1:	Grundkurs	i	ansvar	och	hur	du	blir	en	säker	med-
arbetare.	Kursen	beskriver	även	grunderna	i	styrning	av	infor-
mationssäkerhetsarbetet	för	en	organisation.

Delkurs	2:	Säker	hantering	av	smarta	telefoner,	molntjänster,	
e-post,	sociala	media	och	datorer.	Kursen	beskriver	också	de	
digitala	spår	som	varje	person	efterlämnar.

Delkurs	3:	Tekniska	säkerhetsfunktioner	som	kryptering,	
PKI, nyckelhantering, behörighetskontroll, loggning och brand-
väggar.

Delkurs	4:	Angrepp	och	skydd	mot	dessa.	Delkursen	ger	
information	om	metoder	som	hackers	använder	för	att	komma	
åt	informationen.

Målgrupp
Kursen	vänder	sig	till	alla	organisationer	som	vill	höja	sin	
säkerhetsmedvetenhet.	Kursen	kan	skräddarsys	för	största	
effekt, eller anpassas till enskilda sökande.

Mål med kursen
Efter	genomgången	kurs	har	deltagarna	erhållit	en	grundläg-
gande	informationssäkerhetskunskap	och	ökat	sin	säkerhets-
medvetenhet	inom	angivna	områden.

Kursinnehåll
• Handfast	tips	för	att	bli	en	säker	medarbetare
• Kunskap	om	hur	man	jobbar	säkert	med	dagens	teknik	 

såsom	molntjänster,	smarta	telefoner	och	sociala	medier	
• Kännedom	om	hur	kryptering,	behörigheter	och	loggning	

används	på	bästa	sätt
• Praktiska	demonstrationer	av	attacker	och	säkerhets-

funktioner
combitech.se/info1

JOHAN THULIN Svenska / Engelska | 1 till 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.	
Även	när	det	finns	explicita	säkerhetskrav	kvar-

står	en	risk	att	dessa	tolkas	olika	beroende	på	utvecklarens	
erfarenhet.

Den	mjukvara	som	utvecklas	idag	har	ofta	säkerhetsbris-
ter.	Sådana	brister	kan	utnyttjas	för	att	komma	åt	känslig	
information i en organisation. Utöver stöld och manipulation 
av	information	kan	säkerhetsbrister	även	resultera	i	ökade	
underhållskostnader,	minskad	tillgänglighet,	samt	reducerat	
förtroende	hos	kunden	och	slutanvändarna.

Projekt	fokuserar	oftast	på	funktion	istället	för	på	säkerhet,	
vilket	egentligen	inte	är	konstigt.	Det	är	svårt	att	mäta	hur	sä-
ker	en	mjukvara	är	implementerad.	Säkerhetskravens	innebörd	
tolkas	dessutom	olika	beroende	på	läsarens	kunskaper	inom	
området.	På	design-	och	källkodsnivå	kan	flera	säkerhets-
brister	undvikas	genom	ökad	medvetenheten	hos	projektets	
medlemmar.

Säkerhet	bör	finnas	med	under	hela	utvecklingsprocessen	
och	bevakas	löpande	för	att	nivån	”tillräckligt	säkert”	ska	
kunna	uppnås.
Innehållet	i	kursen	ger	dig	verktygen	för	att	lyckas	ta	fram	

en	säkrare	slutprodukt,	som	inte	bara	löser	kunders	funktio-
nella	behov	utan	även	skyddar	kundens	information.

Målgrupp
Kursen riktar sig huvudsakligen till systemutvecklare, kvali-
tetsansvariga	och	tekniska	projektledare.

Mål med kursen
Efter	kursen	ska	deltagaren	ha	fått	en	djupare	förståelse	för	
vilka	sårbarheter	som	är	vanliga	i	design	och	källkod	samt	ha	
kunskap	om	hur	dessa	kan	förebyggas	och	upptäckas	innan	
leverans.

Kursinnehåll
• Kostnadseffektiv	sårbarhetsidentifiering
• Statisk och dynamisk analys
• Angriparens	arbetssätt	och	verktyg
• Säkerhetsmönster
• Sårbarhetsdatabaser
combitech.se/info3

JAYEN PUROHIT

INFORMATIONS-  
& SYSTEMSÄKERHET

Läs	mer	och	anmäl	dig	på 
www.combitech.se/utbildning
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Svenska | 1 dag 

Systemsäkerhet	inom	försvarssektorn
Kursen inleds med	en	grundläggande	förklaring	
av	vad	systemsäkerhet	är.	Det	handlar	om	att	
förstå	vad	i	systemet	och	dess	relation	till	omgiv-
ningen	som	kan	orsaka	olyckor	när	systemet	an-

vänds.	Detta	dels	för	att	försöka	förhindra	att	olyckor	inträffar	
och	dels	för	att	begränsa	följderna	av	en	olycka	om	den	ändå	
skulle bli verklighet.  

Fullständig	frihet	från	risk	är	ett	idealtillstånd	som	kan	 
betraktas	som	ouppnåeligt.	I	vårt	samhälle	använder	vi	oss	av	
en	mängd	tekniska	system	för	att	uppnå	en	mängd	olika	ända-
mål,	trots	att	dessa	även	medför	olycksrisker.	Mer	eller	mindre	
omedvetet	väger	vi	nyttan	av	systemet	mot	de	risker	 
vi	samtidigt	utsätter	oss	för.	

Då	fullständig	frihet	från	risk	är	oförenligt	med	användning	 
av tekniska system handlar det snarare om att försöka  
reducera	riskerna	och	att	sedan	på	så	goda	grunder	som	 
möjligt	kunna	acceptera	dessa.	Riskmedvetenhet	är	därför	 
ett	centralt	begrepp	inom	området.	

Kursen	belyser	olika	faktorer	som	är	styrande	för	vad	ett	
projekt	behöver	göra	i	form	av	säkerhetsarbete	för	att	ha	 

Svenska | 1 alt. 2 dagar 

Kryptering och nyckelhantering
I de komplexa och	känsliga	miljöer	som	utgör	
dagens	betalningssystem	krävs	trygga	och	säkra	
flöden.	Här	är	kryptering	och	nyckelhantering	en	
förutsättning.	Kryptering	används	för	att	säkra	

upp	samtliga	komponenter	i	betalningssystemet	och	är	imple-
menterad	i	såväl	hård-	som	mjukvara.	Att	ha	en	förståelse	för	
grundfunktionaliteten i kryptering ger en insyn i hur hela syste-
mets	säkerhet	är	uppbyggt	samt	vikten	av	ett	bra	informations-
säkerhetsarbete	i	verksamheten.
Krav	och	olika	typer	av	skyddsåtgärder	kopplat	till	PIN-termi-
naler kommer att behandlas under kursen, tillsammans med 
test-	och	granskningsprocessen.	Deltagaren	kommer	även	att	
vara	bekant	med	de	olika	PCI-standarderna	samt	säkerhet.	De	
olika	komponenterna	och	grunderna	kopplat	till	en	säkerhets-
infrastruktur	(PKI)	ingår	som	delmoment	i	kursen.	

Målgrupp 
Kursen	vänder	sig	främst	till	PCI-ansvariga,	Security	Center-
personal,	nyckelbärare	och	utvecklare/arkitekter	inom	betal-
ningsbranschen.

tillräckligt	beslutsunderlag	för	riskacceptans	i	det	system	som	
projektet	utvecklar.

Målgrupp 
Kursen	vänder	sig	till	chefer,	projektledare	och	övriga	medlem-
mar	i	projekt	inom	försvarsindustrin.	

Förkunskaper 
Inga	förkunskaper	krävs.

Mål med kursen  
Att	ge	en	grundläggande	förståelse	för	behovet	av	systemsä-
kerhetsverksamhet, de olika aktörernas roller och ansvar samt 
grunderna i hur riskhanteringsarbetet kan bedrivas inom mate-
rielanskaffningsprojekt	inom	försvarssektorn.	

Kursinnehåll
• Terminologi,	metoder	och	angreppssätt
• Relationen	till	angränsande	verksamhetsområden	
• Organisation och ansvar under systemlivscykelprocessen 

(FM,	FMV,	utvecklande	industri,	underleverantörer)
• Systemsäkerhetsaktiviteter	i	ett	projekt,	från	kravställning	

på	olika	nivåer,	analyser,	rapporter,	möten,	beslut	till	upp-
följning

• Handböcker	och	standarder	inom	området
• Hantering	av	COTS/CE-märkta	produkter
• Integrationsaspekter	då	ett	system	ska	ingå	i	ett	större	

sammanhang
combitech.se/info4 

Förkunskaper 
	Grundläggande	kunskaper	inom	kortbetalningar	och	betal-
ningssäkerhet	är	en	fördel,	men	inte	ett	krav.	

Mål med kursen  
Efter	kursen	ska	deltagaren	ha	en	grundläggande	förståelse	
av	kryptering	och	nyckelhantering.	Deltagaren	ska	förstå	
innebörden av och beroenden mellan de olika komponenterna, 
aktörerna	och	säkerhetsfunktionerna	inom	kortbetalningar.

Kursinnehåll
• Betalkortsregelverket	PCI
• Generell	informationssäkerhet
• ISO27001,	infosäk	för	verksamheten
• Översikt kortbetalning
• Nyckelgenerering och slumptal
• PED	(marknad,	säkerhet,	test	&	granskning)
• Skimming	och	motåtgärder
• PIN,	EMV
• PKI och nyckelhantering
• Säkra	enheter	(HSM,	zonväxel)
• Protokoll	(PPL,	iPOS,	UKPT,	SPDH,	HISO)
• Nycklars	användning
combitech.se/info5 

SYSTEMSÄKERHET – OLYCKSRISKHANTERING  
FÖR TEKNISKA SYSTEM 

INFORMATIONSSÄKERHET  
– SÄKRA BANKKORTSBETALNINGAR

Systemsäkerhetsarbete	ur	både	ett	
projekt-	och	ett	systemlivscykelperspektiv	
är	något	som	denna	kurs	erbjuder.	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	systemsäkerhet	
och	andra	verksamhetsområden.	

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

MARTIN DALARYD JIMMY HAEGGSTRÖM
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Svenska / Engelska | 2 dagar 

Krisledningsmetodik
Under en situation som	präglas	av	tidspress	och	
oklara	förhållanden	behöver	en	organisation	agera	
snabbt och korrekt. För att klara av det behöver 
den	ledas	av	en	krisledning	(stab)	eller	annan	funk-

tion som tar ansvar för att krishanteringen fungerar.
Kursen	skapar	förutsättningar	för	att	börja	bygga	upp	och	

leda	en	sådan	funktion	på	hemmaplan.	Eftersom	alla	organisa-
tioner	har	olika	behov,	finns	det	inte	en	mall	som	passar	alla.	I	
denna	kurs	utgår	vi	därför	istället	från	ett	exempel	som	sedan	
kan	anpassas	för	er.	En	annan	viktig	utgångspunkt	är	att	inte	
krångla	till	det	och	vi	väljer	därför,	av	erfarenhet,	att	basera	
arbetet	på	enkla	lösningar.	

Kursen	inleds	med	ett	föreläsande	moment,	varpå	vi	simule-
rar	en	fiktiv	kris	där	deltagarna	får	spela	olika	roller	i	en	utsatt	
organisation.	Mellan	momenten	ges	utrymme	för	lärande	och	
reflektion.	Vi	går	även	igenom	lämpliga	verktyg	och	metoder.	
Mot	slutet	av	kursen	kommer	deltagarna	att	få	redovisa	sina	
egna	utmaningar	på	hemmaplan.	Möjlighet	till	visst	stöd	för	
fortsatt arbete i den egna organisationen ges i form av materi-
al och kunskapsutbyte mellan deltagarna. För den som önskar 
kan	mentorstöd	ges	som	ett	tillägg	efter	genomförd	kurs.
Kursen	är	anpassad	till	och	följer	Myndigheten	för	samhälls-

skydd och beredskaps gemensamma grunder för ledning och 
samverkan	där	så	är	tillämpbart.

Målgrupp
Kursen	vänder	sig	till	befattningshavare	med	ansvar	att	bygga	
upp eller leda krisorganisationer.

Mål med kursen  
Efter	genomgången	utbildning	ska	deltagarna	ha	erhållit	
grundläggande	kunskap	om	förutsättningarna	för	en	kris- 
organisation	att	lösa	sin	uppgift	samt	viss	färdighet	i	att	 
axla	relevanta	roller.	Kursen	ska	ge	stöd	för	fortsatt	arbete	på	 
hemma-plan	med	att	utveckla	den	egna	krisorganisationen.

Kursinnehåll
• Kunskap	om	kriser	i	allmänhet
• Krisledningens uppdrag
• Hur	påverkar	krisen	organisationen?
• Krisledningens arbetsprocess
• Verktyg för krisarbete
• Dilemman vid kriser
• Korta praktiska moment
• Ledarskapet före och under krisen
• Att	få	med	sig	krisledningen
• Att bygga upp och förvalta
combitech.se/kris1

KRISBEREDSKAP  
& KONTINUITETS- 

PLANERING

Alla organisationer behöver ha en förmåga att 
motstå verksamhetsstörningar och att snabbt 
kunna återfå sin funktionalitet vid avbrott. Om 
det blir en riktig kris krävs därtill att vi har förbe-
redda planer, en hög kunskap och är tränade. Vi 
på Combitech har fler än 200 års samlad erfaren-
het från krisberedskap och kontinuitetsplanering. 
Vi hjälper idag både privata och offentliga aktörer 
med att ta fram planer, utbilda och öva lednings-
grupper och medarbetare. I årets katalog erbjuder 
vi en allmän kurs i krisberedskap och riktade kur-
ser Tjänsteman i Beredskap (TiB), krisledare och 
kriskommunikatörer. Läs mer på följande sidor.

FREDRIK REVELJ

Introduktion

Svenska / Engelska | 0,5 + 0,5 dagar 

Kriser och krisberedskap
För att erbjuda möjlighet	till	kompetensutveckling	
utifrån	deltagarnas	behov	är	denna	kurs	indelad	i	
två	delkurser. 
 

Delkurs 1: Allmänt om kriser och krisberedskap 
Under	kursen	går	vi	igenom	hur	kriser	definieras	och	konkre-
tiserar	genom	praktiska	exempel.	Gemensamt	diskuterar	vi	
kring	varför	krisberedskap	är	viktigt	och	vilka	de	vanligaste	
utmaningarna	är	när	en	kris	ska	hanteras.	Vi	studerar	därtill	de	
processer	som	äger	rum	före,	under	och	efter	en	kris	för	att	se	
hur	de	integrerar	med	varandra.	Avslutningsvis	får	deltagarna	
med	sig	praktiska	tips	på	hur	en	kris	hanteras.	 
Kursen	innehåller	praktiska	moment.

 
Delkurs 2: Allmänt om kriser och krisberedskap 
Det	svenska	krishanteringssystemet	består	av	olika	nivåer	
med	många	samhällsaktörer.	Dessa	aktörer	behöver	i	sin	tur	
förhålla	sig	till	lagar,	grundprinciper	och	former	för	samverkan.	
Under denna kurs reder vi ut begreppen, aktuell lagstiftning 
och	förklarar	hur	allt	hänger	ihop.	Kursen	innefattar	både	teori	
och praktik. 

Målgrupp 
Kursen	vänder	sig	till	alla	som	är	intresserade	av	ämnet.	 
Den	kan	vara	särskilt	givande	för	dig	som	i	din	yrkesroll	har	 
ett ansvar i samband med en kris – oavsett om du arbetar  
i offentlig eller i privat sektor.

Förkunskaper 
Inga	specifika	förkunskaper	krävs.

Mål med kursen  
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,	varför	krisberedskap	är	viktigt	och	
hur	de	processer	som	råder	före,	under	och	efter	hänger	ihop.	

Kursinnehåll
• Grundläggande	kunskap	om	vad	som	kännetecknar	en	kris
• Vikten av att arbeta med krisberedskap
• Processer kopplade till krishantering och krisberedskap
• Det svenska krishanteringssystemet
• Praktiska tips
combitech.se/kris2 

HAR NI FÖRMÅGA ATT HANTERA KRISER? 
En	kris	kan	ha	många	olika	skepnader.	 
Så	hur	vet	vi	när	det	är	en	kris?	Vad	är	det	
för	skillnad	mellan	en	allvarlig	händelse,	en	
extraordinär	händelse	och	en	kris,	och	spelar	
det	egentligen	roll?	Denna	kurs	syftar	till	att	
förklara varför arbete med krisberedskap 
är	viktigt,	hur	vi	bör	tänka	och	vad	som	kan	
göras	när	den	egna	organisationen	drabbas.

KAJSA HELMBRING



40 41

P
R

O
D

U
K

TU
T

V
E

C
K

LIN
G

Svenska / Engelska | 1 dag 

Tjänsteman	i	beredskap
Om en kris eller	annan	allvarig	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	

nås	dygnet	runt,	året	runt.	TiB:en	tar	emot	och	vidarebefordrar	
larm,	och	kan	om	så	behövs	också	starta	upp	hanteringen	av	
själva	krisen.	

Under	kursen	går	vi	igenom	vad	det	innebär	att	vara	TiB.	Vi	
tittar	först	på	existerande	lagstiftning	och	hur	TiB-funktionen	
förhåller	sig	till	det	övriga	krishanteringssystemet.	Kursen	
behandlar	därefter	viktiga	moment	som	har	bäring	på	TiB:ens	
roll,	såsom	omvärldsbevakning,	larmning,	bedömning,	infor-
mationshantering	och	dokumentation.	Slutligen	tar	vi	hjälp	av	
olika	scenarier	för	att	praktiskt	öva	hur	det	är	att	vara	TiB.	 
Under	hela	kursen	ges	deltagarna	möjlighet	att	berika	varan-
dra genom att utbyta erfarenheter, tankar och idéer.  
combitech.se/kris4

Svenska / Engelska | 0,5x4 dagar 

Kriskommunikation
För att erbjuda	möjlighet	till	kompetensutveck-
ling	utifrån	deltagarnas	aktuella	kunskapsnivå	är	
denna kurs indelad i fyra delkurser.

Delkurs	1	fokuserar	på	kriskommunikationens	
grunder.	Vi	går	igenom	vad	kriskommunikation	är,	vem	som	
ska sköta den och hur det kan göras. Fallgropar och fram-
gångsfaktorer	diskuteras.

Delkurs	2	erbjuder	praktisk	medieträning	där	fokus	är	dialo-
gen	med	massmedia.	Här	ges	en	inblick	i	journalistens	vardag	
och	medias	samhällsroll.	Delkursen	innehåller	olika	intervju-
tekniker	och	praktisk	träning	-	med	eller	utan	kamera.
Delkurs	3	belyser	möjligheter	och	risker	med	mikrobloggar,	

bloggar	och	communities	-	ur	ett	individ-	och	organisations-
perspektiv.	Reella	exempel	används	som	utgångspunkt.	Delta-
garna	erbjuds	även	möjlighet	till	erfarenhetsutbyte.

Delkurs	4	utgör	en	skrivstuga	där	vi	tränar	på	hur	vi	kan	
anpassa	våra	budskap	och	vår	information	utifrån	tillgängliga	
kanaler,	verktyg	och	målgrupper.	Bäst	resultat	blir	det	om	vi	
utgår	från	deltagarnas	egna	exempel	och	dilemman.	

Alla delkurserna kombinerar teoretisk utbildning med prak-
tiska moment. 

Målgrupp
Kursen	vänder	sig	till	alla	som	arbetar	med	krisberedskap	eller	
kriskommunikation,	såsom	kommunikatörer,	säkerhetsansva-
riga	och	andra	strategiska	beslutsfattare.	Delkursen	i	medie-
träning	är	särskilt	framtagen	för	funktioner	som	kan	komma	
att	möta	journalister	i	en	krissituation.

Mål med kursen  
Efter	genomgången	kurs	ska	deltagarna	ha	erhållit	en	grund-
läggande	kunskap	om	kommunikationens	betydelse	för	en	
effektiv	krishantering.	Varje	delkurs	ger	dessutom	verktyg	och	
metoder	för	hur	det	interna	och	externa	informationsflödet	
kan effektiviseras vid en kris.

Kursinnehåll
• Delkurs	1:	Grundkurs	i	kriskommunikation
• Delkurs	2:	Praktisk	medieträning
• Delkurs	3:	Medborgarjournalistik	och	sociala	medier
• Delkurs	4:	Skrivstuga	med	fokus	på	budskapsformulering 
combitech.se/kris3

KAJSA HELMBRING

Svenska | 2 dagar 

Konstruktion i praktiken
Konstruktion i praktiken vänder	sig	till	konstruk-
törer	som	vill	lära	sig	att	arbeta	mer	effektivt.	Del-
tagarna	får	först	en	introduktion	till	vad	logistik	är	
samt hur man arbetar kostnadseffektivt. Kursen 

behandlar	hållfasthet	och	ger	en	inblick	i	olika	material	och	
faktorer	som	påverkar	hållfasthet.	Du	får	också	en	inblick	i	
materialval, produktionsanpassning och metoder för att göra 
tillverkningen mer kostnadseffektiv.
Kursen	är	en	genomgång	av	hållfasthet,	logistik	samt	ma-

terialval	och	produktionsanpassning.	Frågor	som	behandlas	
är	vad	hållfasthet	är,	varför	räknar	vi	på	hållfasthet	och	vilka	
beslut	som	tas	i	konstruktionsskedet?	Vi	tar	upp	frågorna	
kring var i utvecklingsskedet som en produkts kvalitet byggs 
in	och	hur	stor	del	av	en	produkts	kostnad	som	fixeras	redan	
i	utvecklingsstadiet.	Vi	går	även	igenom	några	olika	verktyg	
och analysmetoder. combitech.se/prod2

TOMMY LUNDQVISTSvenska | 1 dag

Scrum för mekanikkonstruktion
Allt fler företag pratar om att effektivisera sina 
utvecklingsprocesser genom agil metodik. För att 
kunna	arbeta	effektivt	behöver	då	alla	inblandade	
arbeta	efter	samma	grundläggande	idéer.	Kursen	

Scrum	för	mekanikkonstruktion	ger	deltagarna	möjligheten	
att	snabbt	bli	effektiva	inom	Scrum	som	är	en	agil	metodik	
som blir mer och mer uppskattad inom industrin idag.

Behovet	av	agil	kunskap	inom	mekanik	och	beräkning	ökar	
ständigt	då	många	företag	väljer	att	arbeta	mer	agilt.	Medan	
de	flesta	av	dagens	agila	kurser	riktar	sig	endast	mot	mjuk- 
varuutvecklare	så	riktar	sig	denna	kurs	mot	de	som	vill	 
använda	Scrum	inom	specifikt	mekanisk	konstruktion.

Denna	kurs	inleder	med	en	bakgrund	till	vad	Scrum	är	och	
de	grundläggande	idéerna	bakom.	Vi	går	sedan	vidare	med	
praktiska övningar för att introducera de olika aktiviteterna 
inom	Scrum,	för	mekanik	och	beräkning.	

Målgrupp
Kursen	vänder	sig	till	konstruktörer	inom	mekanik	och	beräk-
ning	som	ingår	eller	kommer	att	ingå	i	ett	Scrum-team.	Kursen	
är	en	grundkurs	men	kan	även	passa	dig	som	jobbat	i	Scrum-
team tidigare.

Mål med kursen 
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	att	känna	till	grund-
stenarna	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	som	team-medlem.

Kursinnehåll
• Sprintplanering
• Definition	of	done
• Daily scrum
• Sprint	review
• Retrospective
combitech.se/prod1

JOHAN CARLSSON

KAJSA HELMBRING

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

I den globala konkurrenssituation som råder idag 
blir det allt viktigare att korta ledtiden från idé 
till färdig produkt med högre krav på kvalitet och 
kostnadseffektivitet. Combitech har en nyckelroll 
att hjälpa ledande företag att effektivisera sina 
produktutvecklingsprocesser. Detta gör vi bland 
annat genom att arbeta modellbaserat där all 
information om produkten finns tillgänglig i 3D 
genom hela värdekedjan, genom att använda 
styrkan inom agil arbetsmetodik och genom 
ökad insikt inom områden som tangerar det 
direkta designarbetet. Nedan finns exempel på 
hur vi delar med oss av vår kunskap och våra 
erfarenheter kring effektiv produktutveckling.

Introduktion

PRODUKTUTVECKLING

K
R

ISB
E

R
E

D
SK

A
P

 &
 K

O
N

TIN
U

ITE
TSP

L
A

N
E

R
IN

G

Svenska | 1 dag 

MBD Konstruktion
Informationen definieras	en	gång	och	görs	till-
gänglig	för	alla	samtidigt.	Denna	kurs	ger	en	mer	
detaljerad	bild	av	vad	du	som	konstruktör	utför	i	
detta arbete. Det kan exempelvis handla om mate-

rial,	mått	och	toleranser	men	även	innefatta	tillverknings-	och	
fastsättningsmetoder.	Med	MBD	definieras	produktens	krav	
en	gång	och	definitionen	återanvänds	sedan	i	processer	ned-
ströms, för t.ex. verktygskonstruktion, beredning, tillverkning 
och	underhåll.	

I	denna	kurs	fokuserar	vi	på	konstruktörens	roll	i	utveck-
lingskedjan	ur	ett	MBD-perspektiv.	Hur	kravställningen	
definieras	och	visualiseras	på	ett	relevant	sätt	och	hur	åter-
användandet	av	modellkraven	möjliggörs.	combitech.se/prod3

EMIL HANSSON
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Svenska / Engelska | 0,25 dag 

MBD	–	Model	Based	Definition	
för beslutsfattare

Model Based Definition	(MBD)	benämns	även	Mo-
del	Based	Enterprise	(MBE)	i	vissa	sammanhang.	
Denna modell effektiviserar utvecklingsarbetet 
genom	att	all	data	läggs	i	3D-modellen.	Det	kan	till	

exempel	vara	material,	mått	och	toleranser	men	även	tillverk-
nings-	och	fastsättningsmetoder.	

Målet	är	att	få	en	helhetsbild	över	förloppet,	från	koncept	till	
montering.	Genom	att	paketera,	hantera	och	distribuera	infor-
mationen	på	detta	sätt	möjliggörs	även	underhåll,	återvinning	
och	vidareförädling.	Med	MBD	etableras	produkten	en	gång	
och	definitionen	återanvänds	i	processer	nedströms,	exempel-
vis	verktygskonstruktion,	beredning,	tillverkning	och	underhåll.	
På	detta	sätt	kan	utvecklingsprojekt	genomföras	med	reduce-
rade kostnader och ledtider. combitech.se/prod5

Svenska | 0,5 dag

MBD – Introduktion till 
produktionssimulering

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.	Denna	kurs	ger	

en	introduktion	till	området	simulering	och	varför	det	är	en	
viktig	del	av	MBD/MBE.

Model	Based	Definition	(MBD)	benämns	även	Model	Based	
Enterprise	(MBE)	i	vissa	sammanhang.	Modellen	effektiviserar	
utvecklingsarbetet	genom	att	göra	3D-modellen	till	bärare	av	
produktens	krav.	Det	kan	exempelvis	handla	om	material,	mått	
och	toleranser	men	även	innefatta	tillverknings-	och	fastsätt-
ningsmetoder.

Med	MBD	definieras	produktens	krav	en	gång	och	definitionen	
återanvänds	sedan	i	processer	nedströms,	för	t.ex.	verktygs-
konstruktion,	beredning,	tillverkning,	underhåll,	mm	och	däri-
bland	även	simulering.	
Eftersom	att	MBD	medför	ett	arbete	i	3D	möjliggör	detta	att	

en rad olika simuleringar kan utföras. I denna kurs kommer 
fokus	läggas	på	området	produktionssimulering	och	ett	antal	
tekniker	inom	området	kommer	att	introduceras.	
MBD	och	simulering	har	många	fördelar	för	utvecklings- 

arbetet	genom	att	man	kan	uppnå	högre	kvalitet,	färre	fel,	 
högre	utvecklingstakt,	lägre	kostnader	samt	färre	fysiska	 
prototyper	och	provobjekt.	

Målgrupp
Kursen	vänder	sig	till	dig	som	vill	få	en	ökad	förståelse	för	
olika	möjligheter	och	tekniker	inom	området.

Mål med kursen 
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	ha	kunskap	om	området	
produktionssimulering	och	ha	förståelse	för	de	olika	tekni-
kerna	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.

Kursinnehåll
• Kursen	ger	en	allmän	beskrivning	av	MBD	och	kopplingen	

till simulering.
• I	kursen	diskuteras	även	varför	man	ska	simulera,	hur	om-

rådet	simulering	kan	bedrivas,	vilka	förutsättningar	behövs	
för simuleringar, med mera.

• I	kursen	beskrivs	de	vanligaste	områdena	inom	produk-
tionssimulering samt en introduktion till mer avancerade 
tekniker	samt	forskning	och	utveckling	kommer	också	
att ges.

combitech.se/prod7

EMIL HANSSON EMIL HANSSON

Svenska | 2 dagar 

MBD	–	Model	Based	Definition	
&	Virtual	Development

Model Based Definition effektiviserar utvecklings-
arbetet	genom	att	all	data	läggs	i	3D-modellen.	
Det	kan	till	exempel	vara	material,	mått	och	tole-
ranser	men	även	tillverknings-	och	fastsättnings-

metoder. 
Målet	är	att	få	en	helhetsbild	över	förloppet,	från	koncept	till	

montering.	Genom	att	paketera,	hantera	och	distribuera	infor-
mationen	på	detta	sätt	möjliggörs	även	underhåll,	återvinning	
och	vidareförädling.

Med	MBD	etableras	produkten	en	gång	och	definitionen	
återanvänds	i	processer	nedströms,	exempelvis	verktygs-
konstruktion,	beredning,	tillverkning,	underhåll,	med	mera.	På	
detta	sätt	kan	utvecklingsprojekt	genomföras	med	reduce-
rade kostnader och ledtider.

MBD	har	många	fördelar	för	utvecklingsarbetet	genom	
högre	kvalitet,	lägre	kostnader,	tydligare	geometri	och	tillverk-
ningsinformation och effektivare produktutvecklingsprocess, 
där	kontroll	av	ritningar	och	modellkonflikter	kan	elimineras.	
Vidare	minskar	tiden	för	dokumentation,	ändringar	och	

att	tolka	ritningar.	Man	får	möjlighet	att	automatisera	och	
förbättra	datahantering	där	data	återanvänds	istället	för	att	
omskapas.

Målgrupp 
Kursen	vänder	sig	till	dig	som	är	intresserad	av	en	effektivare	
utvecklingsprocess eller till dig som ska arbeta i en verksam-
het	där	MBD	redan	används.

Förkunskaper 
Inga	förkunskaper	krävs.

Mål med kursen  
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	ha	kunskap	om	vad	MBD	
är	och	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	infö-
rande	av	arbetssättet	eller	för	att	vara	verksam	i	en	organisa-
tion	där	MBD	redan	är	en	del	av	vardagen.

Kursinnehåll
• Kursen	består	av	teoretiska	delar	varvat	med	gruppövningar	

samt diskussioner 
• Kursen ger en inblick i bakgrunden och historiken kring 

MBD	och	vad	MBD	kan	innebära	för	de	olika	delarna	i	 
utvecklingskedjan.

• I	kursen	diskuteras	även	vilka	förtjänster	som	MBD	bidrar	
till	samt	vilka	utmaningar	som	ett	införande	av	arbets-
sättet	kan	medföra.	Införandestrategier	på	olika	nivåer	
kommer	också	att	beröras.

combitech.se/prod4 

EN EFFEKTIVARE UTVECKLINGSPROCESS
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.

EMIL HANSSON
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Svenska / Engelska | 1 dag 

Relationsbaserad design 
i produktstrukturer

Kursen tar upp rekommenderade metoder för att 
skapa	modeller	som	kan	återanvändas	och	uppda-
teras	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 kringliggande geometri.
Teori	varvas	med	praktiska	exempel/övningar	där	kurs- 

ledarna	använder	sig	av	sin	konstruktionserfarenhet	för	att	
lära	ut	olika	tillvägagångssätt.	

Målgrupp
CAD-konstruktör	mekanik.

Förkunskaper
Erfarenhet	av	modellering	och	användargränssnitt	 
i	CATIA	V5/V6

Mål med kursen 
Du	lär	sig	återanvända	och	hantera	kringliggande	geometri	
och	masterdata	med	eller	utan	associativa	länkar.	Du	ska	även	
uppnå	en	ökad	förståelse	för	hur	olika	beroenden	byggs	in	i	en	
produktstruktur	och	därigenom	kunna	undvika	tidskrävande	
designmissar.

Kursinnehåll
• Modellera	upp	en	artikel	från	grunden	på	rätt	position	 

i rymden 
• Omforma	befintliga	artiklar	med	hjälp	av	masterdata	eller	

kringliggande	gränssnitt
• Hantering och positionering av standardkomponenter 
• Återanvända	och	sprida	befintlig	data	mellan	modeller
• Hantera relationer i en produktstruktur
• Hantera publikationer
combitech.se/prod6

KATARINA LINDH

Läs	mer	och	anmäl	dig	på 
www.combitech.se/utbildning
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Svenska / Engelska | 0,5 dag 

MBD	–	Effektivare	
produktutveckling		med	CAE

Med tekniska beräkningar,	ofta	kallat	CAE	från	
engelskans	Computer	Aided	Engineering,	menar	
vi	analyser	med	hjälp	av	Finita	Element	Metoden	
(FEM),	Computer	Fluid	Dynamics	(CFD)	med	flera.	

Exempelvis	kan	det	vara	hållfasthetsanalyser,	islagsanalyser,	
strömningsanalyser och dynamiska vibrationsanalyser. Dessa 
genomförs för att utveckla och optimera mekaniska system 
och	produkter	och	för	att	verifiera	att	de	uppfyller	kravspecifi-
kationen.	Metoderna	är	väl	etablerade	och	används	idag	inom	
industrin	med	gott	resultat.	Beräkningsverksamheten	är	dock	
i	många	fall	problemstyrd,	det	vill	säga	beräkningar	görs	när	
problem	upptäcks	vid	fysisk	provning,	kvalitetsproblem	upp-
står	på	fältet	eller	när	konstruktören	är	osäker	på	sitt	koncept.	
Beräkningsmodeller	byggs	därför	bara	när	det	finns	ett	speci-
fikt	problem	att	lösa.	
För	att	få	full	effekt	av	beräkningsverksamheten	behöver	

den	istället	vara	processtyrd	och	fullt	integrerad	i	utvecklings-
kedjan.	Genom	detta	kan	ledtider	och	kostnader	reduceras	
samtidigt	som	kvalitén	på	slutprodukten	förbättras.	Ett	sådant	
arbetssätt	bygger	på	att	verksamheten	är	modellbaserad	och	
kravdriven	med	stöd	för	varianthantering	och	spårbarhet	mot	
geometri	och	krav.	Arbetet	behöver	också	genomsyras	av	
ständig	förbättring	med	processer	för	att	utveckla,	förbättra	
och	implementera	nya	beräkningsmetoder.	En	processtyrd	
beräkningsverksamhet	ger	också	möjlighet	att	automatisera	
standarduppgifter	och	därigenom	frigöra	resurser	för	optime-
ring och innovation. 

Målgrupp
Kursen	vänder	sig	till	dig	som	arbetar	med	eller	leder	en	verk-
samhet	som	arbetar	med	tekniska	beräkningar	och	som	är	
intresserad av att effektivisera utvecklingsprocessen.

Förkunskaper
Inga	specifika	förkunskaper	behövs.

Mål med kursen 
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	ha	förståelse	för	hur	en	
processtyrd	och	integrerad	CAE-verksamhet	kan	effektivisera	
utvecklingskedjan	hos	ditt	företag	och	vilka	verktyg	som	finns	
till	stöd	för	detta.	Du	kommer	således	att	vara	rustad	för	att	ta	
nästa	steg	mot	ett	införande	av	arbetssättet.

Kursinnehåll
• Kursen	ger	en	inblick	i	de	beståndsdelar	och	begrepp	som	

karakteriserar	en	processtyrd	beräkningsverksamhet.
• I	kursen	diskuteras	vilka	förtjänster	som	processtyrd	 

beräkningsverksamhet	bidrar	till		samt	vilka	utmaningar	
som	ett	införande	av	arbetssättet	kan	medföra.

• Strategier	för	införande	baserat	på	beräkningsverksamhe-
tens	mognadsgrad,	utvecklingscyklernas	längd	och	företa-
gets	organisation	berörs	också.

combitech.se/prod8

TOMAS SJÖDIN Svenska / Engelska | 1 dag 

Referenssystem och Form 
&	läge	i	praktiken

Vill du förbättra	din	mekaniska	konstruktion	så	att	
du	undviker	överraskningar	vid	produktionsstart?	
Är	du	och	ditt	team	osäkra	på	hur	symbolerna	på	
ritningen	hänger	ihop	med	uppmätningsprotokol-

let	och	produktens	funktionsproblem?	Vill	du	utveckla	dina	
geometriska	kunskaper	och	få	en	bekväm	resa	i	nästa	projekt	
så	är	detta	kursen	för	dig.

Denna	kurs	vänder	sig	till	dig	som	behöver	förstå	hur	man	
upprättar	ett	robust	geometrisystem	och	med	krav	som	väl	
beskriver	artikelns	funktion.	Det	handlar	om	tillämpning	av	
form	&	läge	som	används	inom	företaget	med	ASME,	ISO	eller	
annan standard. 

Vi repeterar grunderna i val och angivelse av referenssys-
tem	och	kravsättning	med	hjälp	av	form	&	läge.	Fokus	är	till-
lämpning	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.	I	sitt	
grundutförande	är	kursen	utformad	med	exempel	från	ASME	
och ISO standard. combitech.se/prod9

ANDERS OKSTAM Svenska / Engelska | 0,5 dag 

Toleransberäkningar	i	praktiken
Denna kurs är	ett	komplement	till	vår	kurs	i	 
Referenssystem/Form	o	Läge.	Kursen	vänder	sig	
till	dig	som	har	behov	att	förstå	och	summera	
normalfördelade	variationer	med	hjälp	av	metodik	

för	toleranskedjeberäkningar.	Vi	tar	hjälp	av	en	enklare	sum-
meringsmall	i	Excel.	
Vi	börjar	med	tillverkningsprocessens	variationer	som	input	

till	en	form	&	läge-tolerans.	Vi	tittar	på	olika	spridningsfördel-
ningar	med	fokus	på	normalfördelningar.	Vi	övar	på	att	ställa	
upp	toleranskedjor	baserat	på	artiklarnas	kravsättning	och	att	
summera	med	hjälp	av	kvadratrotsmetoden.	Vi	tittar	även	på	
effekterna	av	en	kravsättning	som	inte	baseras	på	positions-
bestämmande	element.	Vi	rundar	av	med	att	jämföra	våra	 
1-dimensionella	beräkningar	med	en	motsvarande	3-dimensio-
nell variationssimulering.  combitech.se/prod11

ANDERS OKSTAM

Svenska / Engelska | 1 dag 

FT&A	–	Geometrisäkra	
3D-modellen	i	CATIA

Under kursen kommer du	att	få	lära	dig	hur	du	
med	hjälp	av	modulen	3D	Functional	Tolerancing	
and	Annotations	(FT&A)	kan	skapa	geometrisäk-
rade	CAD	underlag	i	CATIA.	Du	kommer	även	få	en	

övergripande	introduktion	till	Model	Based	Definition	(MBD)	
och	förstå	hur	kravsättning	av	3D-modellen	relaterar	till	MBD.
Teori	varvas	med	praktiska	exempel/övningar	där	kurs-

ledarna tar med sig all sin konstruktionserfarenhet.

Målgrupp
CAD-konstruktör	mekanik.

Förkunskaper
Erfarenhet	av	användargränssnitt	i	CATIA	V5/V6,	samt	grund-
kurs	i	form	&	läge	eller	något	års	erfarenhet	av	mekaniska	 
konstruktionsunderlag.

Mål med kursen 
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	att	kunna	skapa	och	 
editera	form	&	läges	toleranser	och	referenssystem	i	CATIA. 
Du	kommer	även	kunna	koppla	skriftlig	information	till	geome-
tri	i	3D-modellen.	

Kursinnehåll
• Lägga	till	produkt-	och	tillverkningsinformation	till	en	CAD-

modell i CATIA
• Skapa associativa dimensioner samt positionella och geo-

metriska toleranser kopplade till referenssystem
• Skapa och hantera annoteringsplan och vyer
• Skapa	geometri	kopplat	till	3D-modellen	som	stöd	till	 

annoteringar
• Kunna	sortera	och	förtydliga	information	med	hjälp	av	

captures
combitech.se/prod10

KATARINA LINDH

Svenska / Engelska | 1 dag 

Introduktion till parametrisk 
ytmodellering	i	CATIA

Kursen innehåller en introduktion till parametrisk 
ytmodellering	i	CATIA,	där	vi	lär	oss	att	förstå	och	
använda	verktygen	i	arbetsbänken	Generative	
Shape Design.

Teoretisk	förståelse	för	geometrisk	uppbyggnad	kring	kur-
vor	och	ytor	varvas	med	praktiska	exempel/övningar.	Fokus	
ligger	på	att	skapa	modeller	som	alltid	kan	uppdateras,	återan-
vändas	och	generera	ett	förväntat	resultat. 

Målgrupp
CAD-konstruktör	mekanik.

Förkunskaper
Erfarenhet	av	modellering	och	användargränssnitt	 
i	CATIA	V5/V6.

Mål med kursen 
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	att	ha	förståelse	för	
arbetsgången	vid	grundläggande	ytmodellering	och	kunna	till-
lämpa	detta	för	att	skapa	komplexa	3D-modeller	i	CATIA.

Kursinnehåll
• Skapa en logisk och tydlig modellstrukur i ytbaserade 

modeller
• Skapa	kurvor	av	god	kvalitet	baserade	på	stabila	 

referenser
• Skapa stabila och editerbara ytor 
• Begränsa	och	sammanställa	ytor	till	en	fungerande	helhet
• Analysera ytornas kvalité och korrigera eventuella defekter
• Integrera ytor i solidmodeller 
combitech.se/prod12

Svenska | 1,5 dag 

Plastkonstruktion grundkurs
Denna grundkurs	i	plastkonstruktion	har	fokus	på	
konstruktion	av	formsprutade	plastdetaljer,	men	
beskriver	även	kort	övriga	tillverkningsmetoder,	
såsom	varmformning,	formblåsning	och	prototyp-

tillverkningsmetoder.	Du	får	lära	dig	hur	formsprutan	fungerar,	
vilket	är	grundläggande	för	att	sedan	kunna	se	möjligheter	och	
begränsningar	för	vad	som	går	att	tillverka.	Kursen	belyser	
även	olika	metoder	och	tillverkningssätt	i	formsprutan.	Vi	går	
igenom	material	och	dess	egenskaper,	samt	inom	vilka	områ-
den	vissa	plaster	är	mer	tillämpbara	än	andra.

Plastkonstruktion	innefattar	framförallt	att,	utifrån	en	idé,	
med	hjälp	av	kunskapen	kring	formsprutan,	kunna	konstruera	
fram	en	detalj	i	sitt	CAD-verktyg.	I	denna	del	av	kursen	varvas	
teori	kring	delar	som	verktygsriktning,	stålmöte	och	släppvink-
lar,	med	praktiska	exempel.	Övriga	ämnen	som	kursen	behand-
lar	är	sammanfogningsmetoder,	ytkrav	på	synliga	plastdetaljer,	
Moldflow	och	orsaker	till	defekter.	

Målgrupp
Kursen	vänder	sig	till	dig	som	kommer	att	konstruera	eller	på	
annat	sätt	kommer	i	kontakt	med	plastprodukter	som	konstru-
eras	och	hanteras	i	ett	företag.	Kursen	vänder	sig	även	till	dig	
som	vill	förstå	de	olika	sambanden	från	planeringsstadiet	till	
färdig	produkt.

Förkunskaper
Inga	förkunskaper	krävs.

Mål med kursen 
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	att	ha	en	förståelse	för	
vilka	möjligheter	och	begränsningar	som	finns	med	att	kon-
struera	i	plast.	Vi	ger	dig	möjligheten	att	lära	dig	grunderna.	Du	
står	för	din	egen	utveckling	och	erfarenhet	i	plastkonstruktion

Kursinnehåll
• Tillverkningsmetoder
• Material
• Formsprutans uppbyggnad
• Konstruktion i plast
combitech.se/prod13

KATARINA LINDH PETER SCHEMMEL
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Smart logistik, effektiva inköp och strategisk 
kvalitetsutveckling gör skillnad. Att kontinuerligt 
se över och förbättra materiel- och informations-
flöden sänker kostnader och ökar lönsamheten. 
Lär dig mer av våra konsulter, som delar med sig 
av sina erfarenheter från såväl eget arbete i olika 
branscher som forskningsprojekt i samverkan 
med andra industriföretag.

Introduktion

LOGISTIK, INKÖP  
& KVALITET

Svenska / Engelska | 2 dagar 

ILS Fundamentals
Integrerat Logistikstöd (ILS)	är	en	ingenjörs-
disciplin	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	
underhållsaspekter	i	designbeslut	kan	man	påverka	framtida	
underhållskostnader	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.	

Kursen	inleds	med	historia	och	bakgrund	till	ILS.	Därefter	
introduceras kursdeltagaren till en produkts livscykel och dess 
faser,	från	konceptfas	till	avveckling	och	hur	ledningsprocessen	
kan	se	ut	under	dessa	faser.	I	det	tredje	momentet	får	delta-
garen en beskrivning om ett systems totala livscykelkostnad 
i	form	av	LCC	(Life	Cycle	Cost).	I	det	fjärde	momentet	skapas	
ett	konkret	exempel	i	form	av	ett	fiktivt	system.	Det	femte	
momentet	behandlar	de	aspekter	som	påverkar	ett	systems	
tillgänglighet,	det	vill	säga	det	som	påverkar	att	ett	system	
fungerar	som	avsett.	De	sjätte	och	sjunde	momenten	beaktar	
de	faktorer	som	kan	påverka	designbeslut	och	hur	omkring-
liggande	stödresurser	kan	påverkas	utifrån	systemets	uttalade	
behov.

Målgrupp 
Kursen	vänder	sig	till	alla	som	vill	få	en	bättre	uppfattning	om	
vad	ILS	innebär	i	praktiken	och	hur	ILS	kan	påverka	kostnader	
och designbeslut.

Mål med kursen 
Efter	genomgången	kurs	har	deltagarna	en	grundläggande	
förståelse	kring	ILS-processen.

Kursinnehåll
• Introduktion till ILS
• Produktutvecklingsfaser
• Livscykelkostnad
combitech.se/logi1

STEFAN  PETERSSON

Svenska / Engelska | 1 dag 

Visuell problemlösning enligt Six Sigma
Att studera processer	och	jobba	med	problem-
lösning	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	och	
är	ett	kraftfullt	verktyg	för	både	individer	och	grupper.	Det	ger	
också	den	nödvändiga	grunden	för	all	problemlösning	eller	
förebyggande	åtgärder	för	att	minska	felrisker.

Kursen	inleds	med	en	genomgång	i	visuell	problemlösning	
och	hur	frågor	och	teorier	används	för	att	leda	arbetet.	Efter	
teorigenomgången	arbetar	vi	med	att	använda	metoden	på	ett	
praktiskt problem.

För	att	veta	hur	en	process	ser	ut	och	vad	som	påverkar	re-
sultatet	går	vi	igenom	hur	en	processkartläggning	går	till,	vad	
som	ska	observeras	och	hur	det	ska	dokumenteras.	Därefter	
tränar	vi	på	processkartläggning.	combitech.se/logi4

BO OHLSSON

Svenska / Engelska | 0,5 dag 

SPC	(Statistical	Process	Control)	 
in Practice

I denna grundläggande kurs i Statistical Process 
Control	(SPC)	i	praktiken	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.

Kursen	riktar	sig	till	alla	som	idag	arbetar	med	styr- 
diagram, eller som kommer att göra det. Deltagarna ges 
under	kursen	förståelse	för	olika	typer	av	processvariationer,	
hur	dessa	kan	beskrivas	och	hur	styrdiagram	fungerar.	Vi	går	
igenom	karakterisering	av	fördelning	samt	skillnader	på	vad	
som	finns	innanför	respektive	utanför	specifikation. 
combitech.se/logi2

Svenska / Engelska | 1 dag 

Experiment	enligt	Six	Sigma
I alla verksamheter där	produkter	och	arbetssätt	
utvecklas	eller	förbättras	genomförs	mer	eller	
mindre strukturerade försök eller experiment. 
Kursen	ger	svar	på	frågor	som,	varför	och	när	

behövs	en	metodik	för	experiment?	Vilka	olika	typer	av	expe-
riment	finns	och	vad	är	styrkor	och	svagheter	i	dessa	typer?	
Hur bör experiment planeras, utföras och analyseras för att 
uppnå	mest	värde	för	insatsen?

Ett	strukturerat	arbetssätt	för	experiment	är	den	över-
lägset	bästa	metoden	att	testa	olika	teorier,	exempelvis	om	
man	tror	att	en	process	kan	förbättras	genom	andra	verktyg,	
annat	arbetssätt,	annat	grundmaterial,	långsammare	pro-
cess, högre temperatur, högre luftfuktighet etc. Utmaningen 
är	att	testa	alla	faktorer	på	så	få	experiment	som	möjligt	och	
samtidigt	lära	sig	om	samspelet	mellan	faktorerna. 
combitech.se/logi3

Svenska | 1 dag 

Leverantörsutveckling 
för offentlig sektor

Är du inom offentlig sektor redo att ta din inköps-
organisation	till	nästa	nivå?	Efter	blod,	svett	och	
kanske	till	och	med	tårar	är	upphandlingen	klar,	
men	vad	händer	efter	att	avtalet	är	signerat?	

Denna	kurs	ger	dig	en	bild	av	vilka	möjligheter,	arbetssätt	
och	processer	som	finns	att	tillgå	för	att	utvecklas	tillsam-
mans med leverantörerna.  

I	denna	utbildning	får	du	som	deltagare	lära	dig	om	vilka	
generella	effektiviserings-	och	utvecklingsmöjligheter	som	
kan	finnas	inom	ramarna	för	era	befintliga	avtal,	bland	annat	
med	stöd	av	Category	Management.

Kursen	bygger	på	kursledarens	erfarenhet	av	upphandlingar	
i	olika	miljöer	och	avtalsformer	där	affärsrelationer	skapar	
stora	mervärden	för	både	kunder	och	leverantörer.

combitech.se/logi5

BO OHLSSON

BO OHLSSON

PIERRE BRÖNNER
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Tillhandahåller du en produkt till försäljning på 
marknaden? Ska du själv handha eller underhålla 
en produkt du äger? Då vet du värdet av en 
begriplig och tillgänglig information. Teknisk 
information är idag en viktig del av en produkts 
livscykel. Dessutom kan de organisationer 
som levererar uppdaterad och  användarvänlig 
information, på ett för slutanvändaren bekvämt 
vis, vinna stora konkurrensfördelar. Vi på 
Combitech är duktiga på teknikinformation och 
vi kan lära dig hur du bättre kan arbeta vidare 
med just ditt behov av teknikinformation.

Introduktion

Svenska / Engelska | 2 dagar 

Teknikinformation
De företag som kan leverera uppdaterad och 
användarvänlig	information	på	moderna	media	
vinner	konkurrensfördelar.	Det	kräver	dock	att	
informationen	struktureras	och	produceras	på	ett	

sätt	som	tillåter	dynamik.	Framtidens	teknikinformatörer	och	
informationsingenjörer	behöver	tänka	annorlunda	för	att	nå	
dessa	mål.
	 Combitechs	kurs	erbjuder	en	genomgång	i	teknikinforma-
tionens	grunder	samtidigt	som	den	ger	dig	förutsättningar	att	
förstå	publikationstyper,	dess	uppbyggnad	och	hur	du	kan	
skapa	kvalitativ	dokumentation	-	eller	förbättra	befintlig.

Den	första	dagen	fokuserar	på	strukturerad	information	
-	vad	är	det	och	varför	behöver	vi	det?	Vi	arbetar	här	med	struk-
tur,	layout	och	innehåll	(inklusive	XML),	återanvändning	av	
information,	ändamålsanpassad	profilering,	språkhantering	
och	oberoende	leveransplattformer.	Dagen	innehåller	också	
en	övergripande	genomgång	av	strukturstandarden	S1000D/
DITA	som	är	skapad	för	att	stödja	arbetet	med	strukturerad	
information.
Den	andra	dagen	bjuder	på	en	workshop.	Här	ges	möjlighet	

att förankra de nya kunskaperna genom att strukturera, produ-
cera	och	publicera	information	i	en	modern	produktionsmiljö.	
Verktyget	vi	använder	är	Combitechs	egna	Content	Manage-
ment	System	(CMS)	som	heter	Uptime.

Målgrupp 
Kursen	vänder	sig	till	dig	som	arbetar	som	informations- 
ingenjör	eller	teknikinformatör.

Förkunskaper 
Inga	specifika	förkunskaper	krävs.

Mål med kursen  
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	ha	god	kunskap	om	prak-
tiskt	arbete	med	teknikinformation	(inklusive	informations- 
analys,	produktionsmiljöer,	relevanta	standarder	och	struktu-
rerad	information).	

Kursinnehåll
• Grunder	i	teknikinformation
• Strukturerad	information	med	koppling	till	produktions-

utveckling	med	konstruktion	och	design,	tekniska	specifika-
tioner, lagar och direktiv

• Verktyg och mallar
• Arbetsmetodik	för	planering,	faktakällor,	bilder,	layout,	 

informationstyper och validering
• Workshop
combitech.se/tekn1 

STRUKTURERAD INFORMATION  
FÖR EFTERMARKNAD
Teknisk	information	är	inte	längre	en	manual	
som	ingen	läser.	Teknisk	information	är	
numera	en	viktig,	och	inte	sällan	integrerad	
del,	av	slutprodukten.	I	denna	kurs	lär	du	
dig att utforma informationen strukturerat 
och anpassat för eftermarknaden. 

ANDREAS THORDIN
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VERKSAMHETS- 
UTVECKLING

Combitech erbjuder utbildning inom verk-
samhetsarkitektur och verktyg för hur din 
organisation kan utvecklas. Vår utbildning 
för erfarenhetsutveckling rymmer Combi-
techs unika program för hur du kan tränas 
i reflekterande ledarskap och hur erfaren-
heter kan delas med andra. Det är en metod 
som hjälper dig att konstant utvecklas i din 
profession så att du aldrig slutar växa.

Introduktion

Svenska / Engelska

	Erfarenhetsutveckling
I det moderna digitala samhället	går	utvecklingen	
allt	snabbare.	Därför	är	kunskap	och	livslångt	lä-
rande	viktigare	än	någonsin.	Combitech	erbjuder	
en unik typ av utbildningsprogram som syftar till 

att	förmedla,	utveckla	och	fördjupa	kunskap	baserad	på	prak-
tisk erfarenhet.
Programmen	når	längre	än	vad	traditionella	utbildningar	

någonsin	kan	göra,	dels	genom	att	synliggöra	deltagarnas	per-
sonliga erfarenheter, dels genom att förse dem med verktyg 
för	ett	livslångt	lärande	i	en	komplex	och	ständigt	föränderlig	
värld.

Under ett program gör deltagarna en gemensam och per-
sonlig	kunskapsresa.	Man	finner	stöd	och	drar	nytta	av	varan-
dra.	Det	är	inte	ovanligt	att	det	blir	en	språngbräda	för	nya	kliv	
och	utmaningar	i	yrkeskarriären.

Upplägget	bygger	på	dialogseminariemetoden	som	är	en	
etablerad	och	välbeprövad	forskningsmetod	för	att	synliggöra	
och	dela	yrkeskunnande	mellan	människor.

 
Målgrupp
Programmen	riktar	sig	till	redan	erfarna	yrkesmänniskor	 
som	vill	fördjupa	sina	erfarenheter	och	komma	vidare	i	sin	
utveckling.

Mål med kursen  
Kursen ger dig
• Större	förmåga	att	hantera	svåra	situationer
• Högre trygghet i din yrkesroll
• Tränande	i	ett	reflekterande	ledarskap
• Erfarenhet	från	andra	människor
• Utveckling genom egna erfarenheter
• Certifikat	som	motsvarar	10	högskolepoäng

Kurslängd
5	eller	6	endagars	seminarier	under	en	period	av	9	månader.

Kursinnehåll
Programmen	kretsar	kring	teman	och	frågeställningar	som	på	
olika	sätt	berör	den	aktuella	yrkeskategorin.	Forskning	visar	
att	deltagarna	får:
• Bättre	förståelse	för	komplexa	skeenden
• Bättre	beredskap	att	hantera	det	oväntade
• Ökad	säkerhet	i	svåra	situationer	
• Ökad trygghet i yrkesrollen
• Bättre	självinsikt
• Bättre	förmåga	att	förstå	andra
• Verktyg	för	livslångt	lärande
• En	vidgad	syn	på	kunskap
combitech.se/verk2

JAN SJUNNESSON

Svenska / Engelska | 2 dagar 

NAF och MODAF
För att beskriva arkitekturen i en verksamhet 
behövs	stöd	av	ett	bra	ramverk.	Inom	försvars-
sektorn	är	de	två	viktigaste	ramverken	NATO	
Architecture	Framework	(NAF)	och	UK	Ministry	of	

Defence	Architecture	Framework	(MODAF).	Båda	är	tillämp-
bara	även	inom	andra	sektorer.	
Här	går	vi	igenom	alla	delar	i	NAF	och	MODAF,	samt	dess	

likheter och skillnader. Kursen beskriver de olika vyerna i  
detalj,	dess	uppbyggnad,	syftet	med	dem	liksom	hur	de	hänger 
	ihop	och	påverkar	varandra.	Även	den	underliggande	meta-
modellen	kommer	att	gås	igenom	för	både	NAF	och	MODAF.	

Kursen	beskriver	hur	ett	arkitekturarbete	påbörjas	och	hur	
det	går	att	definiera	vad	som	ska	fångas.	Vi	beskriver	även	de	
hjälpmedel	som	finns	i	form	av	verktyg.	Under	kursens	gång	
presenteras	erfarenheter	och	exempel	från	arbete	med	arkitek-
turbeskrivningar.	Deltagarna	får	med	sig	många	tips	och	kan	
utbyta erfarenheter med varandra. combitech.se/verk1

MIKAEL OLOFSSON

Läs	mer	och	anmäl	dig	på 
www.combitech.se/utbildning
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Svenska / Engelska | 1 dag

Enterprise	Arkitektur	(EA)
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	ligger	
bakom.	Likaså	förklaras	hur	en	EA	enhet	kan	skapas,	hur	den	
fungerar	och	hur	mätning	kan	ske	inom	en	organisation.	

Genom	hela	kursen	visas	exempel	på	arkitekturbeskrivningar	
för	olika	typer	av	arkitekturprojekt.
"EA	är	ett	modellbaserat	angreppssätt	för	att	hantera	kopp-

lingen	mellan	affären	och	dess	stödjande	informationssystem.	
Därigenom	kan	man	uppnå	standardisering,	enhetlighet	och	
öka	den	viktiga	kopplingen	mellan	affärsprocesser,	organisa-
tion	och	IT-system"	-	Kungliga	Tekniska	högskolan	(KTH).
"Enterprise	arkitektur	har	i	en	allt	ökande	grad	de	senaste	åren	

blivit ett av de viktigaste medlen för utveckling och transforma-
tion	av	stora	organisationer"	-	Chalmers	tekniska	högskola

Målgrupp 
Kursen	vänder	sig	till	dig	som	vill	ha	en	första	inblick	i	EA	och	
vill	lära	dig	hur	du	skulle	kunna	använda	EA	som	ett	verktyg	i	
din organisation.

Förkunskaper 
Inga	förkunskaper	krävs.

Mål med kursen  
Efter	genomgången	kurs	kommer	du	att	ha	förståelse	för	vad	
EA	kan	ge	din	organisation.	

Kursinnehåll
• Enterprise	Arkitektur	(EA)
• Målbilder	och	planer
• Centrala	begrepp
• EA	enhet
• Exempel
combitech.se/verk5 

VAD ÄR ENTERPRISE ARKITEKTUR  
OCH VAD ÄR DET BRA FÖR?
Enterprise	Arkitektur	(EA)	är	ett	verktyg	för	att	
analysera hur en organisation ska utvecklas. 
Med	utgångspunkt	från	organisationens	mål	
och	strategier	översätter	EA	dem	till	framtida	
målbilder	och	skapar	planer	för	att	uppnå	dem.

CECILIA UNELL

Svenska / Engelska | 2 till 5 dagar 

AWOS7	Grundkurs
AWOS7 är Combitechs senaste system för  
automatisk	väderobservation.	Systemet	har	 
fokus	på	flexibilitet,	integration	och	distribution	 
av	väderinformation.	Denna	kurs	ger	dig	alla	 

verktyg	du	behöver	för	att	kunna	anpassa	och	använda	 
systemet	på	bästa	sätt.	

Kursen	är	en	grundkurs	i	AWOS7-systemet	med	fokus	 
på	funktion,	flexibilitet	och	gränssnitt.	I	grundpaketet	ingår	 
en	översiktlig	genomgång	av	ATIS7	och	de	nya	gränssnitten	
för	åskdetektering.

Kursens	innehåll	kan	anpassas	utefter	deltagarens	behov.	
Tillägg	kan	exempelvis	göras	i	form	av	en	djupare	ATIS7	ut-
bildning	eller	en	grundligare	genomgång	av	systemen	för	åsk-
detektering. combitech.se/verk3

MAGNUS JOHANSSON Svenska | 1 dag 

FMV-projekt	–	Anskaffning	
och	vidmakthållande

Denna utbildning syftar	till	att	ge	dig	en	allmän	
förståelse	för	och	kunskap	om	de	arbetsmoment	
som	behöver	genomföras,	från	det	att	Försvars-
makten	identifierat	ett	nytt	eller	förändrat	behov,	

till	dess	att	FMV	kan	överlämna	de	nya	eller	förändrade	systemen 
 som uppfyller Försvarsmaktens behov.

Kursen omfattar en övergripande beskrivning av verksam-
heten	från	identifierat	nytt	eller	förändrat	behov	tills	dess	att	
den	nya	eller	förändrade	materielen	är	i	drift	hos	Försvarsmakten.

Du	som	kursdeltagare	kommer	att	få	en	bra	överblick	av	
den	totala	arbetsinsatsen.	Du	får	en	insikt	om	olika	aktiviteters	
och	besluts	inbördes	påverkan	på	varandra,	samt	vikten	av	att 
genomföra	dessa	i	rätt	tid	och	till	rätt	nivå.	combitech.se/verk4

ÖRJAN JOHANSSON
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KÄRNVÄRDEN
 Kompetens
 Relation
 Resultat

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	in-
dustrierna	som	kommit	allra	längst	–	flyg,	fordon	och	telekom.	
Vi	blir	en	dedikerad	partner	hela	vägen	från	analys	och	vision	
till genomförande.
Och	som	Nordens	ledande	konsultbolag	inom	Cyber	Securi-

ty,	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	affärsutveck-
ling till verksamhetsutveckling och management. 
Till	vår	hjälp	har	vi	våra	fantastiska	medarbetare	som	

tillsammans	med	kunden	skapar	framgången.	Kompetensut-
veckling	är	centralt	för	oss	och	gynnar	alla	parter;	medarbeta-
ren	utvecklas	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	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.

NORDISKA TEKNIK-
KONSULTER 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	att	framtidssäkra	
verksamheter	och	trygga	samhällen.

Vi	är	ett	av	nordens	ledande	 
teknikkonsultbolag.	Läs	mer	på	
www.combitech.se
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COMBITECHS	 
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Mer	information	hittar	du	på	
combitech.se/utbildning
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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	teknikkonsultbolag	med	
1 900 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland.	Företaget	är	ett	självständigt	bolag	inom	
försvars-	och	säkerhetskoncernen	Saab	AB.

UTBILDNINGAR  
FÖRANKRADE
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Hela katalogen och	dess	plastemballage	är	återvinningsbara.	Katalogen	
sorteras som tidningspapper och plasten sorteras som transparent plast.
Utbildningskatalogen	är	tryckt	på	ett	Svanenmärkt	tryckeri.
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