
T 0774-100 500
www.affarshogskolan.se
T 0774-100 500
www.affarshogskolan.se

Är du en person som gillar att leda och driva projekt, förhand-
la och jobba strategiskt med både korta projekt och långsiktig 
planering, är detta en utbildning för dig. Facility Management 
(FM) är en viktig del av företagens och organisationernas verk-
samhet. En Facility Manager ansvarar för strategisk styrning, 
administration och planering av stödfunktioner till kärnverk-
samheten såsom exempelvis fastigheter, lokaler och inredning, 
säkerhetsfrågor, logistik, arbetsmiljö med mera. 

Bli attraktiv på arbetsmarknaden
Utbildningen ger dig de verktyg som krävs för att lyckas i yrkes-
rollen som Facility Manager. Undervisningen sker tillsammans 
med ledande personer och företag från branschen. Deras erfar-
enheter, kunskaper och spetskompetens har sammanställts och 
resulterat i den här utbildningen. Utbildningen bygger på en inter-
nationell utbildningsplan med anpassning till svenska förhållan-
den, vilket efter ett antal års arbetslivserfarenhet ger möjlighet till 
en internationell certifiering, CFM.

”Facility Management är en 
marknad under framväxt. 
FM-marknaden omfattar i 
dag långt över 100 miljarder 
kronor i Sverige och uppemot 
400 miljarder i Norden.”

Källa: Branschorganisationen IFMA

Framtidens Facility Managers

Facility Manager

Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng, 2 år
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Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning kommer du att kunna agera 
som Facility Manager samt att ingå i team med ansvar 
för större fastigheter eller fastighetsbestånd. 
Du kommer bland annat att kunna genomföra up-
phandlingar av stödtjänster, ta fram beslutsunderlag 
gällande driftsformer, bedöma offerter och kontrakts-
förslag, upprätta SLA-dokument (Service Level Agree-
ment) och jobba med förhandling och utveckling. 
Utbildningen är framtagen tillsammans med bransch- 
organisationen IFMA som gör bedömningen att det 
framtida behovet av Facility Managers är mycket stort. 
Uppskattningsvis kommer över 2 000 personer att be-
höva rekryteras inom de närmaste åren.

Utbildningsform
Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng, 2 år.

Studiefart
Utbildningen bedrivs på 100 %.

Utbildningsorter
Göteborg och Stockholm.

LIA – Lärande i arbete
Lärande i arbete är den praktiska delen av en yrkeshög-
skoleutbildning. 
LIA är oftast indelad i flera perioder under utbildnings- 
tiden. Under LIA-perioden får du praktisk yrkeserfar-
enhet på företag inom branschen. Du får möjlighet 
att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och 
samtidigt skaffa dig nya kunskaper och insikter.

Syftet med LIA-perioderna är att göra dig startklar för 
arbetslivet. LIA ger dig även god möjlighet att bygga 
nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan 
under studietiden. Efter avslutad utbildning erbjuds 
många av våra studerande anställning hos de företag 
där de genomför sin LIA.

Innehåll
• Ekonomi inom FM
• Examensarbete med diplomering till 

DFM
• Grundbegrepp och branschengelska 

inom FM
• Juridik
• Kommunikation inom FM
• Kontorsutformning, strategier och 

trender
• Kvalitet, hållbarhet och miljö
• LIA 1 och 2
• Operativ FM
• Organisation av FM
• Projektledning och planering
• Strategisk FM
• Säkerhet, krisberedskap och sårbarhet
• Upphandling 

 
* Utbildningens innehåll kan variera 
något beroende på ort, då den lokala 
arbetsmarknaden styr kursutbudet.

Behörighet
Behörighet till utbildning inom 
yrkeshögskolan enligt 3 kap. 1§ i 
förordningen om yrkeshögskolan, 
vilket innebär gymnasieexamen eller 
motsvarande. 

Särskilda behörighetskrav 
Göteborg: Godkända betyg inom 
gymnasieskolan eller motsvarande i 
kurserna Engelska 5, Svenska 2 och 
Matematik 1.

Stockholm: Godkänt betyg i svenska 2 
eller motsvarande samt minst två års 
relevant arbetslivserfarenhet på minst 50% 
inom ett för branschen relevant område.

CSN
Utbildningen berättigar till studiestöd. 

Ansökan
www.affarshogskolan.se 

Kontakta oss gärna vid frågor
0774-100 500


