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För mer information och ansökan phi.se/yh

Påhlmans Handelsinstituts YH-utbildningar är 
framtagna i samarbete med de branscher där 
du kommer att verka framöver. De är på heltid 
och är studiemedelsberättigade via CSN. 

Om våra YH-utbildningar 
Våra lärare och handledare vid Påhlmans Handelsinstitut är 
handplockade från näringslivet och högskolan. Detta för att 
våra utbildningar ska ligga så nära verkligheten som möjligt 
och ge dig praktiska kunskaper som tydligt svarar upp mot  
de krav som marknaden idag ställer på sina anställda.  
    Under studietiden kommer du arbeta nära näringslivet  
och genomföra en rad verklighetsbaserade projektarbeten.  
När du söker arbete efter dina studier är du väl förberedd, 
konkurrenskraftig och trygg i din framtida yrkesroll. 
 
Lärande och pedagogik 
Påhlmans Handelsinstituts pedagogiska modell utgår från 
aktionsbaserat och casebaserat lärande och vi arbetar med 
flera olika pedagogiska och digitala verktyg. Vi erbjuder bl a 
det digitala tentamensverktyget DigiExam som ger studerande  
i behov av särskilt stöd bättre förutsättningar att klara sin  
tentamen. 

YH-utbildning på flera orter – ibland via satellit
Påhlmans Handelsinstituts är en del av Medborgarskolan.  
Genom vårt samarbete med Medborgarskolan Region Syd, 
Region Mälardalen samt Region Värmland/Örebro och  
Eskilstuna kommun, kan vi erbjuda YH-utbildningar på flera 
orter i Sverige.  
    Vissa av YH-utbildningarna genomförs som satellitutbildningar. 
Att studera via satellit innebär att föreläsaren är på en huvudort 
och har en kopplad utbildningsgrupp på en eller flera satellitorter.

 
 
 
 
 
 
 
Info om YH-utbildningar
YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala utbild-
ningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning  
ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar 
arbetslivet i utformningen av YH-utbildningen och medverkar i  
utbildningens ledningsgrupp samt bistår med praktikplatser 
(LIA/Lärande i Arbete) till de studerande.
Läs mer om YH på www.myh.se

YH-poäng
En YH-utbildning ger YH-poäng. 1 poäng motsvarar en dags 
studier. Kurserna i en YH-utbildning är i allmänhet inte tillgodo-
räkningsbara inom högskolan. Ansökan om validering görs hos 
respektive utbildningsanordnare. 

Studiefinansiering 
Studiemedel kan sökas hos CSN. Detta gäller under hela 
utbildningen, även under de delar som är arbetsplatsförlagda 
(LIA). Läs mer om CSN på csn.se.

Kvalitetssäkring
För att bedöma att utbildningarna uppfyller de mål som är satta 
genomförs ett flertal utvärderingar under utbildningstiden. 
Utvärderingarna kommer att genomföras både individuellt och 
i grupp. Även i direkt anslutning till varje LIA-period kommer 
utvärderingar göras.

OM OSS



Kontakt och utbildningslokaler 
 
PÅHLMANS HANDELSINSTITUT 
Hagagatan 23 A, Box 19193, 104 32 Stockholm (T-Odenplan) 
Läs mer på webben: phi.se/yh 
 
Linda Widding Bisenius, utbildningsledare 
linda.bisenius@phi.se; 010-157 64 04 

Gunilla Simonsson, utbildningsledare 
gunilla.simonsson@phi.se; 010-157 63 13 

Hans Sundström, verksamhetsutvecklare
hans.sundstrom@phi.se; 010-157 63 72, 072-300 15 15 
 

MEDBORGARSKOLAN REGION SYD
Pia Löfberg, verksamhetsansvarig
pia.lofberg@medborgarskolan.se
0340-69 56 13, 076-496 45 87  
 
Utbildningslokaler  
Gasverksgatan 17 (Helsingborg)

MEDBORGARSKOLAN REGION VÄRMLAND-ÖREBRO 
Josefine Strömberg, utvecklingsledare
Josefine.stromberg@medborgarskolan.se
019-764 14 04, 076-172 82 43
 
Utbildningslokaler 
Drottninggatan 48 (Karlstad) och Storgatan 18 (Örebro) 
 
MEDBORGARSKOLAN REGION MÄLARDALEN
Mikael Andersson, verksamhetsutvecklare
mikael.andersson@medborgarskolan.se
010-157 50 23, 073-868 31 59 
 
Utbildningslokaler 
Bergsbrunnagatan 20 (Uppsala)

KOMPETENSGALLERIAN ESKILSTUNA
Marica Anderbrink-Toll, verksamhetskoordinator
marica.toll@eskilstuna.se
016-710 14 05

Utbildningslokaler  
Avla Myrdals gata 4 (Eskilstuna)

Var finns de olika utbildningarna? 

KVALIFICERAD LÖNEKONSULT – DIGITALA SYSTEMLÖSNINGAR 
Utbildningsort Stockholm; satellitort Karlstad
Utbildningsstart är 23 augusti 2021

PARALEGAL 
Utbildningsort Stockholm
Utbildningsstart är 23 augusti 2021

ENTREPRENADUPPHANDLARE – BYGG OCH MARK 
Utbildningsort Eskilstuna; satellitorter Stockholm, Helsingborg
Utbildningsstart är 23 augusti 2021 

PROJEKTERINGSINGENJÖR – BIM ANLÄGGNING 
Utbildningsort Uppsala 
Utbildningsstart är 23 augusti 2021
 
Utbildningsort Örebro; satellitorter Stockholm, Eskilstuna
Utbildningsstart är 10 januari 2022

 
Sista ansökningsdag
18 april för ubildningsstart i augusti 2021  
För ubildningsstart i januari 2022 är sista ansökningsdatum 
ännu ej fastställt.  
 
Du hittar alltid aktuell info på www.phi.se/yh. 

 
Informationsmöten
24 februari, kl 17-18.30 (livesändning)
23 mars, kl 17-18.30 (livesändning)
14 april, kl 17-18.30 (livesändning)  
 
Fler datum och tider, t ex för informationsmöten på våra olika  
utbildningsorter, hittar du på: www.phi.se/evenemang 
 
Under våren 2021 genomförs våra infomöten som livesändningar  
via Facebook. Länk till informationsmötet hittar du under respektive 
evenemang via www.phi.se/evenemang. 

 



För mer information och ansökan phi.se/yh

Har satt fart på karriärer sedan 1881

Kvalificerad lönekonsult med inriktning på digitala systemlösningar

är ett framtidsyrke sett till de kommande förändringarna och behovet av 

yrkesrollen inom det anställande arbetslivet. Yrkesrollen står inför stora 

förändringar i och med digitaliseringen, globaliseringen, ny komplex

lagstiftning och krav på konsultativa kompetenser. 

KVALIFICERAD LÖNEKONSULT – DIGITALA SYSTEMLÖSNINGAR
400 YH-POÄNG 

Stockholm med satellitort Karlstad



Omfattning
80 veckor varav 20 veckors LIA/praktik ingår. Utbildningen är kostnadsfri  
och berättigar till statliga studiemedel som du söker hos CSN. Kostnader  
för litteratur tillkommer.

LIA – Lärande i Arbetslivet
I utbildningen ingår 20 veckors LIA/praktik. LIA innebär att en del av 
utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra  
kurser finns det en kursplan och betygssättning på denna. På LIA-platsen 
kommer du ha en handledare för att få ut så mycket som möjligt av perioden.  
Du söker din LIA-plats själv med hjälp av dina egna kontakter och  
målsättningar. Utbildningsanordnaren ansvarar för LIA, precis som för  
övriga kurser i utbildningen.

Förkunskaper
Särskilda förkunskaper är minst betyg E/3/G i Svenska 2 (tidigare B) eller 
Svenska som andraspråk 2 100 p, Matematik 2 (tidigare B) 100 p, Engelska 6 
(tidigare B) 100 p. 
     Saknar du rätt behörighet enligt ovan kan du åberopa s.k. reell kompetens. 
Alla behöriga sökande får göra ett digitalt antagningsprov som ingår i beräk-
ningen av meritvärdet.

Utbildningsstart 
Utbildningen startar 23 augusti 2021. 

Studieort 
Stockholm med satellitorter Karlstad.

Mer information och kontakt 
Linda Widding Bisenius, utbildningsledare 
linda.bisenius@phi.se; 010-157 64 04 

Gunilla Simonsson, utbildningsledare 
gunilla.simonsson@phi.se; 010-157 63 13 
 
Läs mer på www.phi.se/yh

Utbildningen ger dig kunskaper om
 ✤ Löneprocessen
 ✤ Kollektivavtal
 ✤ Löpande lönehantering
 ✤ Skatter och sociala avgifter
 ✤ Digitala lönesystem
 ✤ Redovisning
 ✤ HR
 ✤ Lagen om anställningsskydd
 ✤ Arbetsrätt – semester, sjukdom och föräldra- 

 ledighet
 ✤ Rådgivning 

 

Kurser
 ✤ Affärsengelska – ekonomisk administration
 ✤ Arbetsplatsförlagt examensarbete
 ✤ Arbetsrätt och personaljuridik
 ✤ Automation och analys av digitala, processer,  

 flöden och kvantitativ robotdata
 ✤ Extern redovisning
 ✤ LIA 1, lönehantering, personal och ekonomi
 ✤ LIA 2, lönehantering, systemburna verksamhets 

 lösningar
 ✤ Löne- och systemadministrativ tillämpning
 ✤ Löneadministration - processer och system
 ✤ Praktisk redovisning med konsultativ rådgivning,
 ✤ Systemburen löneadministration – ekonomi och  

 redovisning

Har du frågor? Kontakta oss på 010-157 64 34 

Utbildningen ger en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen på 400 Yh-poäng

Ansökan 
Din kompletta ansökan ska vara oss tillhanda 
senast söndag 18 april 2021.  
Ansök på vår hemsida: www.phi.se/yh  
 
Informationsmöten 
Du hittar alla datum och tider på för infor- 
mationsmöten om våra YH-utbildningar på: 
www.phi.se/evenemang 



För mer information och ansökan phi.se/yh

Paralegal kan beskrivas som kvalificerad juridisk handläggare.  

Yrkesrollen kräver såväl hög administrativ som juridisk kompetens och behovet 

av kompetensen är stort. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med 

advokater, bolagsjurister samt lärare inom ekonomi och juridik från högskolor.

PARALEGAL
400 YH-POÄNG 

Stockholm



Har du frågor? Kontakta oss på 010-157 64 34 

Omfattning
80 veckor varav 22 veckors LIA/praktik ingår. Utbildningen är kostnadsfri  
och berättigar till statliga studiemedel som du söker hos CSN. Kostnader  
för litteratur tillkommer. 

LIA – Lärande i Arbetslivet
I utbildningen ingår 22 veckors LIA/praktik. LIA innebär att en del av 
utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra  
kurser finns det en kursplan och betygssättning på denna. På LIA-platsen 
kommer du ha en handledare för att få ut så mycket som möjligt av perioden.  
Du söker din LIA-plats själv med hjälp av dina egna kontakter och  
målsättningar. Utbildningsanordnaren ansvarar för LIA, precis som för  
övriga kurser i utbildningen.

Förkunskaper
För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande  
gymnasiebehörighet. Särskilda förkunskaper är minst E eller godkända  
betyg i Svenska 2 (tidigare B), Matematik 2 (tidigare B), Engelska 6 (tidigare B).  
     Saknar du rätt behörighet enligt ovan kan du åberopa s.k. reell kompetens. 
Alla behöriga sökande får göra ett digitalt antagningsprov som ingår i beräk-
ningen av meritvärdet.

Utbildningsstart 
Utbildningen startar 23 augusti 2021. 

Studieort 
Stockholm. 

Mer information och kontakt 
Gunilla Simonsson, utbildningsledare 
gunilla.simonsson@phi.se; 010-157 63 13  
 
Läs mer på www.phi.se/yh

Efter utbildningen ska du kunna
 ✤ Utföra arbetsuppgifter motsvarande en jurist- 

assistent vid en advokatbyrå, eller specifika juridiska 
arbetsuppgifter vid ett större företag eller offentlig 
förvaltning, dock utan krav på juridisk examen från 
högskolan. 

 ✤ Ingå i juridiska arbetslag vid advokatbyrå eller 
liknande, samt självständigt kunna utföra juridiska 
utredningar, genomföra förberedelsearbete, ansvara 
för kontakter med klienter och domstolar, samt ta 
fram kvalificerat presentationsmaterial. 

 ✤ Vid större företag eller offentlig förvaltning ingå i 
arbetslag och handlägga juridiska och ekonomiska 
frågor, självständigt handlägga juridiska frågor inom 
företagets/förvaltningens specialområde, handlägga 
arbetsrättsliga frågor inom företaget/förvaltningen.  

 

Kurser
 ✤ LIA Lärande i Arbete (praktik)
 ✤ Juridik
 ✤ Juridisk svenska
 ✤ Legal English
 ✤ Informationsteknik
 ✤ Ekonomi
 ✤ Kommunikation och retorik
 ✤ Projektledning
 ✤ Examensarbete

Utbildningen ger en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen på 400 Yh-poäng

Ansökan 
Din kompletta ansökan ska vara oss tillhanda 
senast söndag 18 april 2021.  
Ansök på vår hemsida: www.phi.se/yh  
 
Informationsmöten 
Du hittar alla datum och tider på för infor- 
mationsmöten om våra YH-utbildningar på: 
www.phi.se/evenemang 



För mer information och ansökan phi.se/yh

Entreprenadupphandlare med inriktning på bygg och mark är en yrkesroll där det finns

ett stort kompetensbehov inom det anställande arbetslivet. Yrkesrollen kräver ekonomisk, 

juridisk och analytisk kompetens samt förmågan att göra goda affärer 

med krav på miljöhänsyn och social hållbarhet. 

ENTREPRENADUPPHANDLARE – BYGG OCH MARK
400 YH-POÄNG

Eskilstuna med satellitorterna Stockholm och Helsingborg



Har du frågor? Kontakta oss på 010-157 64 34 

Omfattning
80 veckor varav 22 veckors LIA/praktik ingår. Utbildningen är kostnadsfri  
och berättigar till statliga studiemedel som du söker hos CSN. Kostnader 
för litteratur tillkommer.

LIA – Lärande i Arbetslivet
I utbildningen ingår 22 veckors LIA/praktik. LIA innebär att en del av 
utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra  
kurser finns det en kursplan och betygssättning på denna. På LIA-platsen 
kommer du ha en handledare för att få ut så mycket som möjligt av perioden.  
Du söker din LIA-plats själv med hjälp av dina egna kontakter och  
målsättningar. Utbildningsanordnaren ansvarar för LIA, precis som för  
övriga kurser i utbildningen.

Förkunskaper
För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande  
behörighet. Särskilda förkunskaper är minst E/3/G i Svenska 2 (tidigare B) 
eller Svenska som andraspråk 2 100 p, Matematik 2 (tidigare B) 100 p,  
Engelska 6 (tidigare B) 100 p eller motsvarande kunskaper. 
     Saknar du rätt behörighet enligt ovan kan du åberopa s.k. reell kompetens. 
Alla behöriga sökande får göra ett digitalt antagningsprov som ingår i beräk-
ningen av meritvärdet.

Utbildningsstart 
Utbildningen startar 23 augusti 2021. 

Studieort 
Eskilstuna med satellitorterna Stockholm och Helsingborg.

Mer information och kontakt 
Linda Widding Bisenius, utbildningsledare 
linda.bisenius@phi.se; 010-157 64 04  
 
Läs mer på www.phi.se/yh

Utbildningen ger dig kunskaper om
 ✤ Entreprenad- och upphandlingsjuridik
 ✤ Förfrågningsunderlag
 ✤ Avtal
 ✤ Anbud, utvärdering och uppföljning
 ✤ Miljöhänsyn och social hållbarhet
 ✤ Strategiskt inköp
 ✤ Totalkostnadsberäkning
 ✤ Omvärldsanalys
 ✤ Upphandlingsprocessen 

 

Kurser
 ✤ Arbetsplatsförlagt examensarbete 
 ✤ Ekonomi och effektiva processer – inköp och  

 upphandling
 ✤ Inköp av bemanningstjänster och tekniska konsulter
 ✤ Inköp av entreprenader och konsulter
 ✤ Kommunikation och presentation
 ✤ LIA 1 - den samlade upphandlingsprocessen
 ✤ LIA 2 – entreprenad, tjänste- och konsultupphandling
 ✤ Projektledning och yrkesroller
 ✤ Styrande rättsliga regelverk
 ✤ Upphandlingsdokument, anbudsvärdering,  

 hållbarhet och leverantörsbedömning
 ✤ Upphandlingsjuridik och avtalsrätt

Utbildningen ger en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen på 400 Yh-poäng

Ansökan 
Din kompletta ansökan ska vara oss tillhanda 
senast söndag 18 april 2021.  
Ansök på vår hemsida: www.phi.se/yh  
 
Informationsmöten 
Du hittar alla datum och tider på för infor- 
mationsmöten om våra YH-utbildningar på: 
www.phi.se/evenemang 



För mer information och ansökan phi.se/yh

Har satt fart på karriärer sedan 1881

Idag finns ett mycket stort behov av projekterings- och anläggningsingenjörer, 

särskilt med kompetens inom det framtida digitala byggandet, BIM.  

Behovet kommer främst av kravet att bygga fler och mer innovativa bostäder 

samt omfattande infrastrukturella satsningar. Dessutom antas kompetens- 

behovet öka specifikt inom digitalt byggande.

PROJEKTERINGSINGENJÖR – BIM ANLÄGGNING
400 YH-POÄNG 

Utbildningsstart 23 augusti: Uppsala 
Utbildningsstart januari 2022: Örebro med satellitorterna Stockholm och Eskilstuna



Omfattning
80 veckor varav 22 veckors LIA/praktik ingår. Utbildningen är kostnadsfri  
och berättigar till statliga studiemedel som du söker hos CSN. Kostnader  
för litteratur tillkommer.

LIA – Lärande i Arbetslivet
I utbildningen ingår 22 veckors LIA/praktik. LIA innebär att en del av 
utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra  
kurser finns det en kursplan och betygssättning på denna. På LIA-platsen 
kommer du ha en handledare för att få ut så mycket som möjligt av perioden.  
Du söker din LIA-plats själv med hjälp av dina egna kontakter och  
målsättningar. Utbildningsanordnaren ansvarar för LIA, precis som för  
övriga kurser i utbildningen.

Förkunskaper
Särskilda förkunskaper krävs i följande gymnasiala kurser: lägst betyget 
E/3/G i Matematik 2, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, eller  
motsvarande kunskaper. 
     Saknar du rätt behörighet enligt ovan kan du åberopa s.k. reell kompetens. 
Alla behöriga sökande får göra ett digitalt antagningsprov som ingår i beräk-
ningen av meritvärdet.

Utbildningsstart 
Utbildningen startar:  
23 augusti i Uppsala, samt 
10 januari 2022 i Örebro med Stockholm och Eskilstuna som satellitorter.

Studieort 
Uppsala för utbildningsstart 23 augusti 2021.  
Örebro med satellitorterna Stockholm och Eskilstuna för utbildningsstart  
i januari 2022.  

Mer information och kontakt 
Hans Sundström, verksamhetsutvecklare 
hans.sundstrom@phi.se; 010-157 63 72, 072-300 15 15

Läs mer på www.phi.se/yh

Efter genomförd utbildning har du 
kunskaper för följande yrkesroller 

 ✤ Anläggningsprojektör
 ✤ BIM samordnare
 ✤ Projektledare, bygg och anläggning 

 

Kurser
 ✤ ✤ 3D modellering, anläggning
 ✤ ✤ Arbetsplatsförlagt examensarbete
 ✤ ✤ BIM samordning
 ✤ ✤ BIM Teori, AI och klassificeringssystem
 ✤ ✤ Branschanpassad matematik
 ✤ ✤ Byggprocessen och dess digitala hjälpmedel
 ✤ ✤ Byggtekniska lösningar
 ✤ ✤ Entreprenadjuridik och upphandling
 ✤ ✤ Kostnadskalkyl och inköp med BIM verktyg
 ✤ ✤ LIA 1
 ✤ ✤ LIA 2, Digitalisering av anläggningsarbete i   

  byggprocessen
 ✤ ✤ Projekteringsmetodik, anläggning
 ✤ ✤ Projektsamarbete
 ✤ ✤ VR, AR och punktmoln
 ✤ ✤ Väg- och VA-projektering

Har du frågor? Kontakta oss på 010-157 64 34 

Utbildningen ger en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen på 400 Yh-poäng

Ansökan 
Din kompletta ansökan ska vara oss tillhanda 
senast söndag 18 april 2021.  
Ansök på vår hemsida: www.phi.se/yh  
 
Informationsmöten 
Du hittar alla datum och tider på för infor- 
mationsmöten om våra YH-utbildningar på: 
www.phi.se/evenemang 



Påhlmans Handelsinstitut är en del av Medborgarskolan 

och anordnar studiemedelsberättigade YH-utbildningar på heltid 

i samarbete med Medborgarskolan Region Mälardalen, Region Syd  

och Region Värmland-Örebro samt Eskilstuna kommun.

Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform 

som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

YH-utbildningarna kombinerar teori med praktik 

och genomförs i nära samarbete med näringslivet.

Påhlmans Handelsinstitut – en del av Medborgarskolan

Våra YH-utbildningar bedrivs i samverkan mellan


