
                                                           
 

 

Fokusområde Kompetensförsörjning  

 
Kompetensförsörjning är en av de mest angelägna frågorna att hantera för Anläggningsbranschen på 

såväl kort som lång sikt och det är två områden som är fundamenten för att kunna klara det. Det ena 

är att öka branschens attraktivitet, så att fler söker sig till anläggningsrelaterade utbildningar och yr-

ken. Det andra är att få utbildningsväsendet att förstå att Anläggningsbranschen är en framtidsbransch 

och att de därför måste kunna erbjuda och utveckla relevanta utbildningar inom ett brett spektrum.  

Uppgiften är att vidareutveckla utbildningssystemet för att möta förändrade behov i såväl branschen 

som samhället i stort samt att skapa fler och attraktiva utbildningar som lockar fler sökande. Avgräns-

ning har gjorts till tekniska utbildningar på högskolenivå där behoven och utmaningarna är särskilt 

stora och därför genomförs i följande aktiviteter i ett första steg: 

− Anläggningsforum, representerade av parternas högsta ledningar, träffar Minister för högre 

utbildning och forskning för att diskutera och redovisa branschens behov av för förändringar 

i utbildningsplatser samt utbildningens innehåll, program och struktur. Fokus bör vara mot 

ökat antal utbildningsplatser, gemensam struktur på utbildningen med inriktning mot Bolog-

namodellen samt om vilka ämnesområden som behöver stärkas och utvecklas, exempelvis 

digitalisering och hållbarhet.    

− Anläggningsforum, representerade av regionala chefer, träffar årligen högsta ledningen, rek-

tor eller vice rektor vid respektive lärosäte, LTU, KTH, Chalmers, LTH samt andra högskolein-

genjörsutbildningar, som har anläggningsinriktning, för att diskutera förändringar i utbildning-

ens innehåll, program och struktur. Fokus bör vara mot antal utbildningsplatser och struktur 

för att underlätta samarbete mellan institutioner samt vilka ämnesområden som behöver 

stärkas och utvecklas, exempelvis att viktiga områden för infrastruktur behålls och utvecklas 

samtidigt som nya områden som digitalisering, hållbarhet behöver integreras i utbildningen.   

− Anläggningsforum, representerade av medarbetare med intresse och engagemang av utbild-

ningsfrågor, träffar två gånger per år företrädare på institutionsnivå, prefekt och utbildnings-

ansvarig samt berörda avdelningschefer, på lärosätena LTU, KTH, Chalmers, LTH samt utvalda 

lärosäten inom högskoleingenjörsutbildningen, som har anläggningsinriktning, i syfte att på-

verka kursplaner, kursinnehåll och inriktning på linje och/eller program, exempelvis att lyfta 

fram behovet av att säkerställa att för infrastruktur viktiga kurser och dess kursinnehåll behålls 

och utvecklas samtidigt som nya områden som digitalisering och hållbarhet behöver integreras 

i utbildningen.   

− Anläggningsforum träffar regelbundet nätverket för lärare inom högskoleingenjörsutbildning 

inom de ämnesområden som är av särskilt intresse för anläggningsbranschen.  

− Branschens parter erbjuder gästföreläsare, övningsassistenter etc. till kurser där en anknytning 

till praktisk projektverksamhet är betydelsefull samt erbjuder praktikplatser till studenter.  

− Parterna tillsätter en grupp som tar fram en detaljerad plan för det fortsatta arbetet. 

− Rapportering sker till Anläggningsforum en gång per år. 


