
Utveckling inom Robust fiber

Hur får vi få fler intressenter 
att engagera personal
i Robust fibers 
utbildningsinsatser?
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Martin Rawet, IT-strateg, STF Ingenjörsutbildning AB, medlem i Robust fiber utbildningsråd



STF Ingenjörsutbildning AB

• På 1930-talet startade 
Teknologföreningen den 
kursverksamhet som STF 
Ingenjörsutbildning idag för vidare.

• Genom våra föreläsare, specialister 
med gedigen erfarenhet och stark 
förankring i näringslivet utvecklar 
och erbjuder vi kurser och 
utbildningar för yrkesverksamma i 
teknikdrivna företag. 

• Kurser, seminarier, 
diplomutbildningar & 
certifieringsutbildningar.

• Företagsanpassade kurser och 
längre utbildningsflöden som tas 
fram och genomförs i samarbete 
med våra kunder.



STF erbjuder 200 kurser inom 8 områden med

10 000 deltagare per år

•Arbetsmiljö & Kvalitet     

•Bygg      

•El & Energi

•Fastighet

•Industri

•IT & Telekom 

•Projektledning & 
Ledarskap 

•MBA



Därför Robust fiber

• Behovet av bredband som en del av 
den totala infrastrukturen ökar ständigt i 
hela samhället.

• Den fiberinfrastruktur som byggs idag 
kommer samhället att vara beroende 
av under lång tid framöver. 

• Därför måste en bredbandsinvestering 
vara robust och driftsäker på ett 
kostnadseffektivt sätt.



Robusthet

Robusthet beskriver förmågan att motstå störningar och avbrott 
samt förmågan att minimera konsekvenserna om de ändå 
inträffar.*

* Källa: PTS



Ett branschgemensamt koncept

• Nätägare

• Fiberföreningar

• Leverantörer

• Tillverkare material och maskiner

• Entreprenadföretag

• Konsultföretag

• Handläggare myndigheter och 
kommuner

• Utbildningsföretag

• Certifieringsföretag

Drygt 30 organisationer och företag har bidragit till 
konceptets innehåll.

Satsningen drivs med stöd av PTS.

Stadsnätsföreningen administrerar förvaltningen, på 
deltagarnas uppdrag. 
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Många som bidragit till Robust fiber



Anvisningar för anläggning av 

fiberoptiska bredbandsnät



Dokumentens användning

• Underlag för utbildning

• Tekniskt stöd vid upphandling

• Informationsmaterial för tillståndsgivare

• Beskrivning över tillvägagångssätt för besiktning

• Beskrivning av momenten i ett 
fiberanläggningsprojekt

• Grund för kravspecifikation vid ansökan om bidrag

Anvisningarna ska bland annat användas som:



Utveckling av anvisningarna
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Certifieringar inom Robust fiber

Anläggning – Nya certifieringar

• Robust fiber företagscertifikat anläggning

• Robust fiber personcertifikat anläggning

• Robust fiber utbildningsbevis anläggning

• Robust fiber godkänd besiktningsman

Optokabel - Befintliga fibercertifieringar

• Certifierad fibertekniker
Robust fiber certifierad fibertekniker

• Utbildningsbevis terminering - Fiber
Robust fiber utbildningsbevis terminering



Deltagare Robust fiber anläggning (4/9-2018)

Utbildningsbevis 515st (451)
Personcertifikat 392 st (281)
Besiktningsmän 203 st (194)

Totalt 1110 st (935)

Källa Robust fiber
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Certifieringar

• Statistik 5 sep 30 maj

•RF Företagscertifikat 162 st 151 st

•RF Utbildningsbevis Anl 554 st 451 st

•Genomförda prov 622 st

•Godkända prov 516 st (83%)

•RF Personcertifikat Anl 297 st 241 st

•Genomförda prov 393 st

•Godkända prov 383 st (98%)

•RF CFT 371 st

•RF Utbildningsbevis Term 2551 st

•Totalt 3773 personer!
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Utbildningar inom Robust Fiber anläggning

Sammanställning utbildningar inom Robust fiber

Utbildning Anläggning CFT UB Terminering Besiktning

Personcertifikat anl 2 dag X

Utbildningsbevis anl 1 dag X

Besiktningsman 1 dag X

RF Fiberintroduktionskurs X

Robust fiber terminering X

RF Projektör 10 + 2 dag X

RF Grundkurs fiberoptik 2 dag X X
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Robust fiber anvisningar – Innehåll



Robust fiber 
utbildningsbevis –
anläggning online
Datum: 2018-10-03



Lanseringserbjudande online!

• Robust fiber utbildningsbevis 
anläggning lanseras som 
onlineutbildning

• Kursintyg efter prov enligt Robust 
fiber minimikrav

• För 5 årigt registrering på 
incertonline.se vid ytterligare prov 
hos Incert
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Plattformar: Datorer, surfplattor och mobiler



Utbildningsbevis Anläggning - Online

• Inloggning sker via STFs 
Utbildningsportal

• Kursen är uppdelad på 9 olika 
kapitel

• Innehållet är inspelade 
föreläsningar som varvas med text, 
bilder, frågor och andra interaktiva 
presentationstekniker

• Varje kapitel avslutas med en 
kunskapskontroll

• Kursintyg erhålls efter genomförd 
utbildning













• Användning av STF lärplattform
Köpt licens med unikt användarnamn och lösenord får endast tilldelas och 
användas av en enskild individ. Användarnamn och lösenord är konfidentiellt och 
får inte delges till tredje part. STF äger rätt att när som helst göra licensen 
otillgänglig för din profil om misstanke om missbruk av obehörig person ges.

• Tillgänglighetstid
Antal dagar du har tillgång till utbildningen är angivet på respektive utbildning.

• Ångerrätt
För företagskunder är köpet bindande i samband med beställning.

• För privatkunder gäller rättigheter enligt distansavtalslagen rätt att returnera 
beställda varor utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från det att 
varan mottagits. För att returen ska vara giltig skall produkten vara oanvänd och 
ingen inloggning i lärplattform skett.
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Användarvillkor



Robust fiber

Utbildningsbevis Anläggning - Online

• Kurspris 2.450kr

• Lansering November 2018

Boka på

stf.se/rfub-online


