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INNEHÅLLSFÖRTECKNING



I samtliga av våra utbildningar ingår LIA, Lärande i arbete, så att studenterna ska få
komma ut i verkligheten, applicera sina teoretiska kunskaper praktiskt och få värdefulla
erfarenheter inför sitt framtida arbetsliv. LIA-perioderna utgör en viktig och mycket
uppskattad del av samtliga utbildningar och varierar mellan 6 och 9 veckor per tillfälle.  

På Fastighetsakademin ser vi till att ge våra studenter bästa förutsättningar och
kunskaper för att både student och LIA-företag ska känna att varje period är meningsfull
och lärorik. Därför erbjuder vi samtliga LIA-företag handledarkurser. Tack vare ett
ömsesidigt utbyte har Fastighetsakademin ett stort antal trogna LIA-företag som årligen
delar med sig av erfarenhet och låter våra studenter växa in i sin framtida yrkesroll.  

Kontakta Anna-Stina, kursansvarig för LIA om ni är intresserade av veta mer, 
0733 48 48 65
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VAD ÄR LIA? 
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FÖRDELAR MED LIA-PRAKTIKANT

Som LIA-företag säkrar du upp branschkompetens och har

Våra studenter kan avlasta övriga medarbetare och bidra 

Efter avslutad LIA-period jobbar våra studenter gärna extra under

sommar och jul 

       möjlighet att utbilda blivande kollegor

       med nya idéer och infallsvinklar



LIA-PERIODER UNDER 2021
Fastighetsförvaltare - termin 4 av 5, v 16-23   

Teknisk förvaltare - termin 4 av 5, v 17-24     

Fastighets- och energitekniker - termin 2 av 3, v 18-24

Fastighetsingenjör - termin 2 av 4, v 18-23

Fastighetsingenjör - termin 4 av 4, v 18-23 
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Fastighetsförvaltare - termin 5 av 5, v 33-41   

Fastighetsförvaltare - termin 3 av 5, v 43-50

Teknisk förvaltare - termin 5 av 5, v 43-51

Teknisk förvaltare - termin 3 av 5, v 43-50

Fastighets- och energitekniker - termin 3 av 3, v 44-51

Fastighetsingenjör - termin 3 av 4, v 36-43 



Under sina studier till Fastighetsförvaltare får studenten all viktig kunskap och praktisk
erfarenhet som krävs för att kunna förvalta, förädla och utveckla fastigheter. Det handlar även
om att ha en god dialog med hyresgäster, leverantörer och samtidigt se till att ekonomin
planeras ansvarsfullt och långsiktigt. Rollen som Fastighetsförvaltare är bred och rymmer
intresse och erfarenhet av teknik och juridik, såväl som ekonomi och affärsutveckling. I och med
dess bredd, finns det också stora möjligheter vid klar utbildning, alltifrån förvaltningschef till
kommersiell förvaltare eller rentav fastighetsförvaltare. Utbildningen är under 2,5 år och
motsvarar 500 YH-poäng, här ryms tre LIA-perioder. De två första under 8 veckor och den sista
under 9 veckor. 

LIA-period 1 handlar främst om att omsätta sina teoretiska kunskaper till mer praktiska
kunskaper och få en övergripande förståelse för förvaltningens organisation och struktur. 

LIA-period 2 lägger fokus på att studenten ska kunna omsätta sina kunskaper för att få ett
helhetsperspektiv över tekniska system, installationer och dess samspel. 

LIA-period 3 handlar om att utefter tidigare kunskaper och erfarenheter välja ett eget valt
område att skapa sig ytterligare inblick i och expertis inom för att använda i sin framtida
yrkesroll. 

FASTIGHETSFÖRVALTARE
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Teknisk förvaltare får under sin studietid både kunskaper och färdigheter för att kunna ta ett
strategiskt ansvar för drift, underhåll och utveckling av ett fastighetsbestånd. Under
utbildningen djupdyker man även i fastigheters tekniska system, då man vid klar utbildning
är expert med ansvar för dess drift och optimering. Dessutom krävs idag omfattande
kunskap och erfarenhet av byggnadstekniska såväl som installationstekniska system som
blivit alltmer avancerade i dagens nybyggen. Efter klar utbildning är det inte ovanligt att man
arbetar som teknisk förvaltare, fastighetschef eller fastighetsingenjör. Utbildningen löper
under 2,5 år och motsvarar 500 YH-poäng, under dessa ryms tre LIA-perioder. De två första
under 8 veckor och den sista under 9 veckor. 

LIA-period 1 handlar främst om att omsätta sina teoretiska kunskaper till mer praktiska
kunskaper och få en övergripande förståelse för förvaltningens organisation och struktur. 

LIA-period 2 handlar om att få en fördjupad inblick i beståndets tekniska system och
installationer och en förståelse för hur de samspelar. 

LIA-period 3 fokuserar på drift och underhåll. Då gäller det att verkligen sätta sin kunskap
på prov och få en förståelse för hur varje del bidrar till helheten.

TEKNISK FÖRVALTARE



Under utbildningen till Fastighetsingenjör får våra studenter kunskaper och färdigheter som gör
dem redo att axla det operativa ansvaret för fastigheternas drift och underhåll, samtidigt ta ett
helhetsgrepp för samtliga tekniska systems optimering. Dessutom förbereds dem på kunna ta ett
stort ansvar för byggnadstekniska såväl som installationstekniska system, som i dagens
nyproduktion är alltmer avancerade. I rollen ryms även ansvar för kvalificerade upphandlingar och
kan även inkludera ledarroll med personalansvar. Utbildningen sker under 2 år och motsvarar 400
YH-poäng och rymmer 3 LIA-perioder. 

Den första och sista LIA-perioden är båda 6 veckor, medan den andra är 8 veckor. Som färdig
Fastighetsingenjör har du ett ständigt utmanande och utvecklande jobb, med ett brett spann av
möjligheter, en given roll som fastighetsingenjör, men likväl fastighetsförvaltare eller projektledare
finns som möjliga yrkesvägar.

LIA-period 1 handlar främst om att omsätta sina teoretiska kunskaper till mer praktiska kunskaper
och få en övergripande förståelse för förvaltningens organisation och struktur. 

LIA-period 2 handlar om att skapa sig en övergripande förståelse för alla tekniska system och
installationer och dess samverkan.  

LIA-period 3 har större fokus på energioptimering och energieffektivisering. Då gäller det att
verkligen sätta sin kunskap på prov och få en förståelse för hur varje del bidrar till helheten.
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FASTIGHETS- OCH
ENERGITEKNIKER
Under sin utbildning till Fastighets- och energitekniker får studenten omfattande
kunskaper i användning och optimering av en rad olika tekniska system, ett både
spännande och ständigt utvecklande jobb. 

Utbildningen sker under 1,5 års tid och motsvarar 300 YH-poäng och rymmer två
praktikperioder om 7 respektive, 8 veckor. Efter klar utbildning finns en rad
möjligheter, alltifrån fastighetstekniker till energitekniker och fastighetsansvarig.   

LIA-period 1 ska ge studenten möjlighet att omvandla teoretiska kunskaper till
yrkespraktiska färdigheter och bidra med insikt och förståelse för tekniska system,
installationer och hur de samspelar. Samt erfarenhet av hur en teknisk
förvaltningsorganisation är uppbyggd och vilken roll teknikern har för att maskineriet
ska fungera.  

LIA-period 2 har större fokus på drift och underhåll, samt energioptimering och
energieffektivisering. Då gäller det att verkligen sätta sin kunskap på prov och få en
förståelse för hur varje del bidrar till helheten.
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HANDLEDARKURSER 
För att skapa bästa möjligheter för en givande LIA-period för både er och våra studenter erbjuder 
vi kostnadsfria LIA-handledarkurser under hela året, så att ni känner er väl förberedda inför 
LIA-perioden. Att vara LIA-företag innebär också att ni får tillgång till våra studenters breda 
kunskap och otroliga engagemang, samtidigt som viktiga kontakter knyts för framtida anställningar.

Senaste året har inget varit sig likt. Vi har fått finna nya lösningar i en ny vardag. Även LIA, har 
fått ske i delvis nya skepnader. Tillsammans kan vi hitta varianter som fungerar under rådande 
omständigheter och skapa en plattform att mötas i fastighetsbranschen.  



ANNA- STINA ZETTERSTRÖM

MOBIL

0733 - 48 48 65

MEJL

anna-stina.zetterstrom@fastighetsakademin.se
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VILL NI BLI ETT 
LIA-FÖRETAG?
Kontakta kursansvarig LIA: 


