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Kurser i YH-utbildningen
• Översikt över fibernätets infrastruktur 

och ett fiberanläggningsprojekt 5 p
• Optisk fiberteknik 10 p
• Förläggning 15 p
• Installation, skarvning och terminering 

30 p
• Optisk mätteknik och märkning 15 p
• Koppar- och fiberbaserade fastighets-

nät 20 p
• Dokumentation 10 p
• Projektledning 15 p
• Arbetsmiljö och säkerhet 10 p
• Examensarbete 10 p
• LIA 60 p

Behörighetskrav
Endast grundläggande behörighet krävs

Fortsätt utveckling inom fibertekniken
Det är stor efterfrågan på fibertekniker 
då nuvarande och framtida utveckling 
av digitala tjänster, driver på behovet 
av fiberutbyggnad. En fibertekniker 
installerar, förlägger och underhåller 
fibernät. 
 När du utbildas på Xenter får du  
kompetenser för att arbeta självstän-
digt i den fiberoptiska strukturen och  
reflektera över uppkomna problem 
och tekniska lösningar på ett sätt som 
leder vidare till professionell utveckling 
i yrkesrollen. 

Nio av tio ska ha bredband 2020
Målet i regeringens bredbandsstrategi 
är att 90 % av alla hushåll och företag 
i Sverige bör ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s år 2020. 
 IT & Telecomföretagen sade redan 
2016 att ”det råder stor brist på fiber-
tekniker och stadsnätsingenjörer, en 
brist som det inte finns några indika-
tioner på att den kommer att avta.
 Svenska stadsnätsföreningen pekar 
på att utbyggnaden av 5G kräver en 

omfattande utbyggnad av master med 
fiberuppkoppling och säger att det 
också behövs renovering av 20 % av 
de befintliga masterna som inte har 
fiber. 
 Vidare menar man att IOT, Internet 
Of Things, det vill säga intelligenta hus, 
smarta elnät och intelligenta transport-
system inleder en ny era. Det senare 
inbegriper bland annat självstyrande 
enheter i trafiken och smartare tra-
fikregleringssystem med fiber i till 
exempel lyktstolpar och trafikljus. 
Anslutningar som inte finns idag. 

Bra jobbutsikter i framtidsbransch
Det vi ser framför oss är således en 
fiberutbyggnad som drivs av befintligt 
nybyggnadsbehov, nya digitala tillämp-
ningsområden, behov av att underhålla 
och renovera befintliga nät samt att 
höja kvalitén på fortsatta installationer.
Även internationellt är branschen starkt 
växande och svenska fibertekniker har 
en internationell arbetsmarknad.

”Även internationellt är  
branschen starkt växande  
och det råder också stor 
brist på yrkeskunnig 
personal.”
Agneta Göransson, 
chef yrkeshögskolan Xenter

Snabba tag i fibernäten
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Framtidsjobb!

Kontaktpersoner:
Corina Neuhofer, utbildningsledare
0701 80 57 14
corina.neuhofer@xenter.se 

Den nya bredbandstekniken sprids snabbt och beho-
vet av kompetenta personer som kan få fibertekniken 
på plats är stor. Du som är tekniskt intresserad och 
gillar självständigt arbete med serviceinriktat samar-
bete, kan utbilda dig rakt in i en framtidsbransch. 




