
Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

VAD GÖR EN GIS-TEKNIKER? 
Ett GIS är ett datorbaserat system avsett för insamling, lagring, bearbetning, 
analys och presentation av geografiskt relaterad information (lägesbunden 
information/rumslig information). Ofta inkluderas även indata och operatörer 
i helhetsbegreppet ”GIS”.

GIS-teknikerns arbetsuppgifter är att samla in, hantera och analysera 
samt lagra den ”geografiska informationen”, men också att presentera 
informationen på ett överskådligt och tillgängligt sätt.

GIS-TEKNIKER

SÅ HÄR SÖKER DU TILL UTBILDNINGEN:
För att gå en arbetsmarknads utbildning behöver du vara arbets sökande  
och inskriven på arbets förmedlingen. Tillsammans med din arbetsförmedlare 
kommer ni överens om förutsättningar finns för att påbörja utbildning. 
Observera att god datavana är ett krav för att kunna gå utbildningen. 
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INFORMATION   

STOCKHOLM  
Anders Östlund: 070- 862 14 36 - anders.ostlund@ya.se

INFO
om utbildningen

VAD ÄR GIS? 
GIS är en samling av hårdvara, mjukvara, nätverk, procedu-
rer/rutiner, data och operatörer. Typiska frågor som GIS och 
GIS-tekniker kan svara på och presentera är till exempel: 

- Vad finns vid...
- Var ligger...
- Vad finns det för samband...
- Vad händer om...
- Vad har ändrats... 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL) 
I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL-praktik) 
med minst 30 % av den totala utbildningstiden. Yrkes- 
Akademin levererar teoretisk utbildning. Arbetsplatsen står 
för den praktiska utbildningen via APL/praktik.

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET 
Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun. 
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

OM UTBILDNINGEN   
Utbildningen är modulindelad och beroende på dina förkun-
skaper och arbetsmarknadens behov, kan det vara aktuellt att 
deltagaren endast går någon eller några av modulerna.

Efter den förberedande utbildningen görs en individuell 
utbildningsplan för varje deltagare. Utbildningen är på cirka 
39 veckor och består av följande moduler:

– Test- och kartläggningsmodul – 10 dgr

– Basmodul (individuellt) – 20 dgr 

– GIS fördjupning – 20 dgr

– Kartografi – 10 dgr

– Vektor GIS – 20 dgr

– Raster GIS – 20 dgr

– Fotogrammetri och fjärranalys – 15 dgr

– GPS och totalstationer – 10 dgr

– Open source GIS – 10 dgr

– Projektarbete – 20 dgr

– APL – 40 dgr


