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Kurser som ingår i utbildningen till Bryggeritekniker 

LIA 1                               20 Yh-poäng  

Syfte och mål Kursen syftar till att ge den studerande möjligheten att praktiskt 
omsätta sina teoretiska kunskaper från utbildningen tillsammans 
med handledare och få fördjupad inblick i yrkesrollen. Den 
studerande skall prova på arbetsuppgifter inom yrkesområdet och få 
inblick i hur den blivande yrkesrollen passar in i företagets 
verksamhet. 

 

LIA 2                               40 Yh-poäng  

Syfte och mål Kursen syftar till att den studerande får praktiskt omsätta sina 
teoretiska kunskaper inom yrkesområdet, tillsammans med 
handledare på företaget och dess nätverk, inom bland annat 
bryggprocessens olika delar, produktionsplanering och hur man på 
ett korrekt sätt upprätthåller hygienstandarden. Under LIA-perioden 
ska studenten träna sin förmåga att arbeta självständigt, och i 
samspel med andra på arbetsplatsen med förekommande uppgifter. 

 

Bryggeriteknologi           65 Yh-poäng 

Syfte och mål Kursen syftar till att den studerande ska få en helhetsbild av 
bryggprocessen både teoretiskt och praktiskt och en förståelse för 
de kemiska- och mikrobiologiska processer som sker vid 
bryggprocessen.  Studenten får utföra beräkningar på t.ex. 
koncentrationsnivåer, CO2-tryck, volym, jästceller och recept m.m. 
Att den studenten har med sig ett förhållningssätt och får en 
förståelse av kvalitet i arbetet och vikten av hygien under processen, 
till exempel i hanteringen av råvaror. 

 

Examensarbete              20 Yh-poäng 

Syfte och mål Kursen syftar till att ge den studerande verktyg för att självständigt 

planera, strukturera och ta ansvar för ett projekt som är knutet till 

det framtida yrket. Målet är att projektet skall visa specialiserade 

kunskaper inom utbildningens område och att den studerande 

utvecklar en fördjupad analys och problemlösningsförmåga där de 

teoretiska och praktiska delarna i utbildningen vävs samman och ger 

en kursintegrerad helhetssyn. Arbetet görs i samband med LIA 2. 
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Produktionsteknik         45 Yh-poäng    

Syfte och mål Kursen syftar till att ge grundläggande och fördjupade kunskaper i 

produktionsteknik vid ett bryggeri. Kursen ska ge kunskap om 

försörjningsmedia, styr- och reglerteknik, tappning- och 

underhållningsteknik som har betydelse för modern 

bryggeritillverkning.  

 Kursen ger studenten bl.a. kunskaper om elförsörjning, elflöden, 

pneumatik och värmeväxling samt industriell automation. 

Efter kursen ska den studerande ha kunskaper om felsökningar, 

underhållsschema, arbete på tappnings- och etikettavdelning. De 

skall även kunna utföra de uppgifter som behövs på tappnings- och 

etikettavdelning, göra beräkningar på försörjningsmedia samt ha 

kompetens att handha försörjningsmedia på ett, enligt lagar och 

föreskrifter, arbetsmiljösäkert sätt. 

 

Kvalitetskunskap  20 Yh-poäng  

Syfte och mål Kursen ger kunskaper och kompetens kring vikten av ett hygieniskt 

arbetssätt och hur man arbetar med kvalitet i olika 

produktionsleden, från råvara till färdig produkt. Studenten ska få 

inblick i egenkontrollprogram. Kursen ska även ge kunskaper om 

vilka hälsorisker som finns och hur man kan förebygga och 

minimera dessa. Studenten ska också få kunskaper om lagstiftningar 

som rör bryggeribranschen, t.ex. livsmedels-, alkohol- och 
arbetsmiljölagen. Vidare ska studenten få kunskaper kring sensorik 

och hur det kan användas i arbete med kvalitet och utveckling av nya 

produkter, t.ex. råvaruegenskaper, smaker, dofter, skumbildning 

m.m. 

 

Marknad   20 Yh-poäng    

Syfte och mål Kursen syftar till att ge kunskap om hur marknaden fungerar och 

vilka parametrar som påverkar produktens ekonomiska hållbarhet. 

Studenten ska kunna uppföra en produktkalkyl, göra beräkningar på 

logistik och försäljning, samt känna till olika kanaler och dess 

regelverk, t.ex. hur systembolaget arbetar, vad som gäller vid 

leverans till restauranger och vid export. Studenten skall ha 

förståelse för kvalitet ur kundens synvinkel, samt hur kvalitet kan 

bidra till att stärka ett varumärke och lönsamhet för företaget. 

Studenten ska även få kunskaper om entreprenörskapets 

möjligheter.  

 


