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Utbilda dig till Fibertekniker – en hett eftertraktad 
yrkesgrupp på arbetsmarknaden.

OM UTBILDNINGEN
Utbildningen är framtagen i nära samverkan med 
företag och andra viktiga aktörer i branschen. Utbild-
ningen har ett väldigt gott rykte i hela branschen 
och efterfrågan på utexaminerade studenter är alltid 
hög. Under utbildningen får du mycket gedigna 
kunskaper som gör att du snabbt kommer in i din 
yrkesroll som fibertekniker efter examen. Fokus ligger 
på installation, förläggning och mätteknik, men du 
får även värdefulla kunskaper i projektledning, 
dokumentation och entreprenörskap. 

Upplägget för utbildningen baseras på 5 dagar/vecka i 
skolmiljö samt självstudier. I skolmiljö varieras utbild-
ningen mellan föreläsningar, laborationer och projekt-
uppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Utbildningen 
utförs med stöd av en e-learning plattform. 

Studierna sker på heltid och är studiemedels-
berättigade. 

VAD KAN JAG JOBBA MED?
Du jobbar huvudsakligen med installation och 
felavhjälpning i fibernät. Arbetsuppgifterna är 
praktiskt inriktade där du både jobbar självständigt 
och som en del av ett team. I din vardag kommer 
du att ha mycket kontakt med andra människor och 
arbetet sker både ute och inomhus. Arbetet innebär 
att vara metodisk och noggrann för att säkerställa 

kvalitet och robusta fibernät som ska fungera under 
många år framöver. Fler och fler tjejer söker sig till 
yrket, något som hela branschen välkomnar.

Utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter 
i takt med att du skaffar dig erfarenhet av yrket och 
branschen. 

LÄGET PÅ ARBETSMARKNADEN?
Efterfrågan på utbildade fibertekniker är hög och i 
över 20 års tid har studenterna från vår utbildning 
gått rakt ut i arbete. Företagen står i kö och vill 
anställa de som är klara med utbildningen.

Lockas du av spännande arbete utomlands är 
möjligheterna mycket stora, då många länder  
främst i Europa nu startar sin bredbandsutbyggnad 
via fiber.

VILKA FÖRETAG ANSTÄLLER  
OPTOTEKNIKER?
Installationsbolag, entreprenörer och nätägare är de 
stora arbetsgivarna i branschen. Exempel på större 
arbetsgivare är Eltel Networks, Netel, Telia och IP 
Only. Det finns även en mängd mindre och mellan-
stora stadsnät och installationsbolag som söker efter 
Optotekniker.

Fibertekniker – ett framtidsyrke i 
Sverige och utomlands
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ANTAGNING 

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande 
svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk 
erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. 

Normalt färgseende krävs.

LÄNGD
210 YH-poäng, 1 år, 42 v. varav LIA 18 v.

KURSSTART
Augusti/September 2020

ANSÖKAN
Öppnar 10 februari 2020 
Ansök på edugrade.se 

INFORMATION
Martin Sidorson, tfn 070-214 95 18, 
martin.sidorson@edugrade.se

INNEHÅLL
Under 42 veckor får du en bred utbildning med 
stort fokus på installationsteknik, förläggningsteknik 
och mätteknik. Utbildningen ger dig också 
grundläggande kunskaper inom dokumentation 
och projektledning. 

I utbildningen ingår sammanlagt 18 veckors arbets-
platsförlagd utbildning, s k LIA, hos företag i bran-
schen som ger dig chansen att stärka dina praktiska 
kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför din 
kommande yrkeskarriär. Läs mer på edugrade.se

Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen, bland andra:

INSTALLATION,
FÖRLÄGGNING,

DOKUMENTATION

LIA

EXAMENSARBETE

MÄT- 
TEKNIK

PROJEKTLEDNING

Fiberoptisk installationsteknik 25

Fiberoptik och kabelkunskap 5

Fastighetsnät 5

Installationsteknik, accessnät 15

Förläggning, kanalisationsteknik 10 

Dokumentation 15

Fiberoptisk mätteknik 20

Projektledning och entreprenörskap 10

LIA (Lärande i arbete) 90

Examensarbete 15

YH-poäng  210

Kurs  Yh-poäng Kurs    Yh-poäng
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YH-UTBILDNING – VAD ÄR DET?
Yh-utbildning, Yrkeshögskoleutbildning, är en utbildningsform som kombinerar 
teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. Utbildningarna erbjuds främst inom 
branscher med ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft och syftar till att leda 
till jobb direkt efter examen. Innehållet och inriktningen på Yh-utbildningarna 
varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid vilket skiljer dem från  
traditionella högskoleutbildningar som syftar till att tillfredsställa långsiktiga  
behov på marknaden.

FRISTÅENDE YH-KURSER
• Entreprenadjuridik, ekonomi, 20 Yh-poäng

• Projektledning, kommunikation, 15 Yh-poäng 

• Projektering och slutdokumentation, 30 Yh-poäng 

• Nätdesign, 25 Yh-poäng 

För mer information och aktuellt kursutbud, se vår webbsida.

UTBILDNING OCH CERTIFIERING  
FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT
Edugrade (tidigare IFTAC & ICT Education) är en leverantör av utbildning och  
certifiering inom IT och bredbandsutbyggnad sedan 1997. Vi tillhör pionjärerna 
inom kompetensutveckling för fiberutbyggnad och har stor erfarenhet från 
både Sverige och internationellt. Alla våra utbildningar är utvecklade i nära  
samarbete med branschaktörer som jobbar med digitaliseringen av vårt sam-
hälle. Våra utbildningar möter arbetsgivarnas behov av kompetensutveckling 
och rekrytering samtidigt som de ger människor möjlighet att komma ut i  
arbete i tillväxtbranscher.

I Sverige bedriver vi yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildning och uppdrags-
utbildning och är etablerade i Hudiksvall, Stockholm, Luleå, Göteborg och 
Malmö. Sedan 2018 är vi också etablerade i Oslo i Norge. I all vår verksamhet 
strävar vi efter att bidra till en robust och hållbar IT-infrastruktur. Våra utbild-
ningar är en investering i ökad konkurrenskraft.
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