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Utskrivet 2019-01-24 Senaste version finns på www.sverigesbyggindustrier.se under Arbetsmarknad - Skola och byggutbildning 

 

BI Kompetensförsörjning 

Faktablad: Högskolan 
 

Detta blad har tagits fram för att ge en översiktlig information till de representanter för 

BI-medlemsföretag och BI-personal som medverkar i olika slags samarbeten med hög-

skolorna, t.ex. i branschråd eller liknande. 

 

De viktigaste frågorna att driva i samverkan med högskolorna är: 

Program eller branschråd där företrädare för byggsektorn är inbjudna att med-

verka behöver finnas och genomföras regelbundet i anknytning till alla byggin-

riktade utbildningar inom högskola och universitet. 

Under dessa möten är de viktigaste frågorna att driva: 

 

1. Arbetsintegrerat lärande (AIL) för alla studenter – minst 4 veckor. 

2. Arbetsmiljöutbildning måste finnas i alla bygginriktade högskoleutbildningar. 

3. Högskolan behöver understödja branschens strävan efter sunda konkurrensvill-

kor genom informationsinsatser till de studerande. 

4. Grundläggande utbildning i ledarskap samt kännedom om branschens kollektiv-

avtal måste ingå i utbildningen. 

Se mer detaljerade beskrivningar i slutet av dokumentet.  

 

I det följande beskrivs förutsättningar och vanliga begrepp i högskolan på ett kortfattat 

sätt. 

 

Ansvariga myndigheter 

Från januari 2013 heter de nya myndigheterna för högskoleväsendet Universitets- och 

högskolerådet (UHR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ hanterar kvalitets-

säkring och tillstånd att utfärda examina och UHR arbetar med frågor av servicekaraktär:  

antagning, bedömningar och internationellt utbyte. 

Ytterst regleras utbildningarna av högskolelagen och högskoleförordningen. I högskole-

förordningen finns generella examenskrav för t.ex. högskoleingenjörsutbildningar och ci-

vilingenjörsutbildningar.  

UKÄ utvärderar kvaliteten i de olika utbildningarna inom högskolan men definierar inga 

egentliga krav på innehållet i enskilda utbildningar. Det detaljerade innehållet i utbild-

ningarna beslutas istället på de olika lärosätena, som är egna myndigheter (eller i några 

fall stiftelser, exempelvis Chalmers och tekniska högskolan i Jönköping). Därför måste 

innehållsfrågor diskuteras direkt med respektive lärosäte.  

  

Finansiering av högskoleutbildningar  

Det statliga bidraget till högskolans grundutbildningar fördelas efter två nyckeltal; antalet 

registrerade helårsstudenter (HÅS) och antalet avklarade helårsprestationer (HÅP).  

Eftersom alla studenter inte klarar alla kursmoment kan ett lärosäte inte budgetera med att 

antalet HÅP är det samma som antalet HÅS. Den verkliga prestationsgraden varierar 

också mellan olika typer av utbildningar. Det finns ingen särskild tilldelning som premie-

rar studenter som uppnår en examen, men inom ett lärosäte kan det förekomma att resur-

serna omfördelas så att detta premieras internt. Modellen med HÅS och HÅP kritiseras 

ibland för att driva fram kurser och kursmoment som är lättare att klara av.  

http://www.sverigesbyggindustrier.se/
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Varje lärosäte har ett takbelopp för hur mycket utbildning de får producera. Utöver detta 

tak får högskolorna ingen ersättning för genomförd utbildning. 

Från det bidrag som tillförs lärosätena används givetvis en del av medlen till gemen-

samma resurser. Kommentar: Det finns anledning att efterfråga hur stor del av det stat-

liga bidraget som verkligen går till grundutbildningen och hur mycket som omfördelas till 

lokaler, forskningsinsatser, overhead mm.  

 

För 2018 gällde följande tilldelning avseende HÅS och HÅP för de dominerande utbild-

ningsområdena: 

 

Utbildningsområde Ersättning HÅS 
kronor 

Ersättning HÅP 
kronor 

Humanistiskt, sam-
hällsvetenskapligt, teo-
logiskt och juridiskt 

31 884 20 777 

Naturvetenskapligt, 
tekniskt och farmaceu-
tiskt 
(bl.a. högskole- och ci-
vilingenjörsutbildning) 

54 367 45 849  

Vård 57 800 50 061 

 

 

 

Utbildningsutbudet 

Utbildningarna inom högskolan bedrivs i mycket hög grad i form av utbildningsprogram. 

Det finns också ett visst utbud av fristående kurser eller kurspaket inom högskolan.  

Varje lärosäte bestämmer över sitt eget utbildningsutbud och innehållet i utbildningarna. 

Utöver den generellt uttryckta examensordning som framgår av en bilaga till högskoleför-

ordningen (se bilaga 1 till detta dokument) finns det inga detaljerade krav på innehållet i 

exempelvis en högskoleingenjörsutbildning med byggteknisk inriktning.  

Lärosätet måste uppfylla vissa grundkrav för att få examensrätt inom ett visst område. 

Exempelvis påverkar lärarnas kompetens förutsättningarna för forskningsanknytning av 

utbildningen. 

 

Utbildningen beskrivs genom utbildningsplaner, kursplaner och examenskrav. 

Det är inte helt enkelt att avgöra vad studenterna måste kunna för att få en examen på ett 

lärosäte. Ytterst är det de lokala examenskravens formuleringar som styr vilka kurser som 

måste klaras men det är också så att kurserna bygger på varandra. ”Förkunskapskedjor” 

kan göra att det är många fler kurser som krävs än vad om framgår av examenskraven. 

 

Hela utbildningsutbudet beskrivs numera - och som ett resultat av den s.k. Bolognapro-

cessen - uppdelat i de tre nivåerna; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Grundni-

vån är oftast 3 år, avancerad nivå 1-2 år och forskarnivån 2-4 år.  

 

Utbildningsplanen är att se som ett planeringsinstrument som talar om vilka kurser som 

finns tillgängliga inom programmet, var de ligger och om de är obligatoriska eller valfria. 

I slutet av utbildningen ingår alltid någon typ av examensarbete eller uppsats. För treåriga 

examina brukar denna omfatta en halv termins arbete (15 högskolepoäng) och för de 

längre är det en termins arbete (30 högskolepoäng).  

 

Det finns två huvudtyper av examenskrav inom ingenjörsutbildningarna;  

 

1. Yrkesexamina: Högskoleingenjörs- respektive Civilingenjörsexamina 

Minst 180 högskolepoäng (tre år) respektive 300 högskolepoäng (fem år). Dessa 
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examenskrav ser olika ut på lärosätena och varierar från att vara ganska detalje-

rade, med krav på enskilda kurser som måste klaras, till mer generella uttrycks-

former.  

 

2. Generella examina: Kandidatexamen (bachelor) och den tvååriga Masterexamen 

(vilket inte är samma sak som den ettåriga Magisterexamen). I dessa fall är ex-

amenskraven generellt uttryckta och innehåller ganska stora frihetsgrader för stu-

denterna. Enskilda kursers förkunskapskrav begränsar dock valfriheten i viss 

mån. De ingående kurserna ska också bygga på varandra och det ska finnas en 

successiv fördjupning av utbildningen. Kurserna inom grundutbildningen delas 

upp i A, B, C och D-nivå och i en kandidatexamen läser man upp till C-nivå me-

dan en masterutbildning når D-nivå. Det går alltså inte att enbart läsa grundkurser 

på A- och B-nivå. 

 

Det finns också möjligheter att ta ut en generell högskoleexamen på minst 120 högskole-

poäng om man inte har klarat alla kurserna.  

 

Mer information om examenskraven finns dels i högskoleförordningen (se bilaga 1) och 

dels på varje lärosätes webbplats.  

 

 

 

I hela Europa införs ett gemensamt system för att jämföra utbildningar och de kvalifikat-

ioner som uppnås. Systemet heter European Qualifications Framework, EQF.  

Kvalifikationerna delas in i åtta nivåer i det gemensamma ramverket. Varje land i EU tar 

fram ett nationellt ramverk och i Sverige kallas systemet SeQF. Det nationella ramverket 

förklarar hur kvalifikationerna i ett land ligger i förhållande till det gemensamma ramver-

ket. En av fördelarna med systemet är att det blir lättare att använda sin examen i ett annat 

EU-land. 

 

Högskoleutbildningarna i Sverige ligger enligt SeQF på nivå 5 till 8, vilket också motsva-

rar dessa nivåer i EQF. Högskoleingenjör/kandidat är nivå 6 = ”grundnivå” och civilin-

genjör/master nivå 7 = ”avancerad nivå”. 
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Högskolepoäng – numera 60 poäng per år 

I högskolan mäts omfattningen av utbildningarna i högskolepoäng. Sedan några år tilläm-

pas ett gemensamt europeiskt system kallat ECTS och som gör det möjligt att beskriva de 

förekommande två- respektive treterminssystemen i en och samma poängskala. (Det tidi-

gare svenska systemet på 40 poäng per år blev lite konstigt att dela på tre). 

Avsikten är bl.a. att underlätta utbyten av studenter mellan de olika europeiska länderna 

men det underlättar också bedömningar av en arbetssökande med utbildning från ett annat 

EU-land. 

  

Grundläggande och särskild behörighet 

Till högskolan gäller generellt ett krav på grundläggande behörighet för högskolestudier. 

De ser lite olika ut beroende på vilken bakgrund studenterna har. I den nya gymnasieskola 

som infördes 2011 uppnås den grundläggande behörigheten genom att eleverna läser in 

ett paket av 900 p gymnasiegemensamma ämnen. Dessutom ska eleven ha godkänt i 

minst 90 % av kurserna eller 2250 gymnasiepoäng.  

Utöver dessa grundläggande krav har många utbildningar också s.k. särskilda behörig-

hetskrav. Dessa består för en tekniskt inriktad utbildning av krav på fler kurser i fysik, 

kemi och matematik. Givetvis finns det också särskilda förkunskapskrav till enskilda kur-

ser eller kurspaket i form av ”underliggande” högskolekurser. 

 

För att förenkla de särskilda behörighetskraven har man tagit fram s.k. områdesbehörig-

heter. För högskoleingenjörsutbildningar och civilingenjörsutbildningar är det kurser en-

ligt nedanstående tabell som gäller. På en del lärosäten modifieras dessa behörighetskrav 

för vissa utbildningsprogram. 
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Kurser tidigare gymnasiereform Kurser GY2011 (elever som lämnar 
gymnasieskolan från 2014) 

Högskoleingenjörsprogram 

Områdesbehörighet 8 
Fysik B 
Kemi A 
Matematik D 

Områdesbehörighet A8 
Fysik 2 
Kemi 1 
Matematik 3c 

Civilingenjörsprogram 

Områdesbehörighet 9 
Fysik B 
Kemi A 
Matematik E 

Områdesbehörighet A9 
Fysik 2 
Kemi 1 
Matematik 4 

 

 

Kommentar: De särskilda förkunskapskraven betyder att den aktuella debatten om rätten 

till möjligheten att uppnå grundläggande behörighet även på yrkesprogrammen förespeg-

lar en mer lättillgänglig väg till högskolan än vad som gäller i praktiken. 

I realiteten krävs alltså ytterligare ett antal kurser utöver den grundläggande behörig-

heten för att en elev från t.ex. Bygg- och anläggningsprogrammet ska bli behörig för stu-

dier på en högskole- eller civilingenjörsutbildning.  

 

 

 

 

Branschråd borde vara en självklarhet i högskolan 

Det finns inga formella regler som säger att arbetslivet ska ha inflytande i högskolan på 

programnivå. Seriösa lärosäten och programansvariga ser ändå till att arrangera med 

branschråd för en regelbunden dialog med arbetslivet. Dessa har inget formellt inflytande 

men skapar ändå möjligheter till avstämning inför förändringar av utbildningen och olika 

typer av branschmedverkan i utbildningen. 
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Rekrytering och jämställdhet i ett nationellt perspektiv 

 

Högskoleingenjörsutbildningar med tydlig bygginriktning. 

Det totala antalet registrerade studenter år 1 på utbildningarna framgår av tabellen nedan. 

Under en lång följd av år har antalet studenter varit ca 1 200 per år. De senaste åren har 

antalet förstahandssökande varit kring 1 900 med en minskning till drygt 1 600 våren 

2018. Utbildningarna fyller fortfarande platserna men det börjar bli dags att arbeta mer 

aktivt med marknadsföring.   

 

 

Andelen kvinnor i dessa utbildningar har varierat över åren och ligger de senaste åren kring 30% i snitt, med 

variationer både uppåt och nedåt på de olika lärosätena.  

Källa: Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildning. 

 

Civilingenjörsutbildningar och motsvarande (kandidat – master) 

Antalet registrerade studenter i de utbildningar som har en tydlig inriktning mot samhälls-

byggnad (samhällsbyggnadsteknik, väg- och vatten etc) framgår av nedanstående dia-

gram. Antalet förstahandssökande är betydligt högre per plats jämfört med högskolein-

genjörsutbildningarna. 
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Andelen kvinnliga studenter har legat kring 45% under de senaste fem åren.  

Källa UKÄ. 

 

Inom näringsgrenen byggindustrin fanns det 2016 och enligt SCB:s registerbaserade ar-

betsmarknadsstatistik 2 399 civilingenjörer med bygginriktning (samhällsbyggnad/väg- 

och vatten etc). Antalet kvinnor var 671 (28%).  

Antalet högskoleingenjörer och motsvarande med bygginriktning var 7 886 varav 1 756 

kvinnor (22%). 

 

Prioriterade frågor för BI att driva 

BI Kompetensförsörjning har under flera nationella konferenser sammanfattat de frågor 

som är viktigast att driva för olika delar av utbildningssystemet. Det råder stor enighet att 

följande frågor är de allra viktigaste att bevaka i högskoleutbildningarna: 

 

  

1. Arbetsintegrerat lärande (AIL) för alla studenter.  

I en yrkesinriktad högskoleutbildning med inriktning mot byggsektorn borde alla 

studenter ges möjlighet att förlägga en del av utbildningen till en arbetsplats i 

sektorn. Benämningen Arbetsintegrerat lärande står alltså för en mer utvecklad 

form av arbetsplatsanknytning jämfört med ”praktik”. Minst 4 veckor, gärna mer, 

är det mått på omfattningen som förordades av den ovan nämnda BI-konferensen. 

 

2. Arbetsmiljöutbildning måste finnas i alla bygginriktade högskoleutbild-

ningar. 

De allra flesta utbildade ingenjörer eller civilingenjörer får arbetsuppgifter som 

innebär att de direkt eller indirekt ansvarar för andras arbetsmiljö. För att kunna 

bidra till den övergripande ambitionen att minimera olycksfall och arbetsskador 

är det nödvändigt att utbildningen innehåller relevanta arbetsmiljöinslag i de 

olika kurserna inom utbildningen. Omfattningen varierar idag mycket stort mel-

lan de olika lärosätena. 
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1. Högskolan behöver understödja branschens strävan efter sunda konkur-

rensvillkor genom informationsinsatser till de studerande. 

Svartarbete och regelfusk är vanligt förekommande i branschen idag. Branschens 

parter arbetar därför aktivt för att motverka oseriös verksamhet i alla led. Det är 

viktigt att studenter blir medvetna om problemen och hur man kan agera för att 

motverka dessa verksamheter. 

 

2. Grundläggande utbildning i ledarskap samt kännedom om branschens kol-

lektivavtal måste ingå i utbildningen. 

En annan mycket vanlig situation är att de nyutbildade högskole- och civilingen-

jörerna får en roll där de ganska snabbt efter utbildningen får ansvar för en ar-

betsgrupp eller ingår i en projektgrupp. För att vara mer förberedda för dessa in-

ledande arbetsuppgifter behöver utbildningarna innehålla grundläggande ledar-

skap. Även kännedom om de rådande systemen när det gäller kollektivavtal är 

viktigt för att förstå ledarskapets möjligheter och begränsningar i byggverksam-

heten.  

 

Mer information: 

www.uk-ambetet.se http://www.hsv.se/ – Universitetskanslersämbetets webbplats, med 

bl.a. regelverk för högskolan 

www.studera.nu – sökbar information om utbildningsutbud 

www.uhr.se  – Universitets- och högskolerådets webbplats med bl.a. statistik om antag-

ning och söktryck. 

 

 

Vid frågor kontakta den person som arbetar med utbildningsfrågor på ditt BI-kontor eller 

ring Maria Skoog, 0500-46 43 31, maria.skoog@sverigesbyggindustrier.se eller Lars 

Tullstedt, 08-698 58 22, lars.tullstedt@sverigesbyggindustrier.se  

 

 

  

http://www.uk-ambetet.se/
http://www.hsv.se/
http://www.studera.nu/
http://www.uhr.se/
mailto:maria.skoog@sverigesbyggindustrier.se
mailto:lars.tullstedt@sverigesbyggindustrier.se
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Bilaga 1 

 

Utdrag ur högskoleförordningens bilaga 2; Examensordning 

 

Högskoleingenjörsexamen 

 

Omfattning 

Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hög-

skolepoäng. 

 

Mål 

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs 

för att självständigt arbeta som högskoleingenjör. 

 

Kunskap och förståelse 

För högskoleingenjörsexamen skall studenten 

- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade er-

farenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 

- visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och 

naturvetenskap. 

 

Färdighet och förmåga 

För högskoleingenjörsexamen skall studenten 

- visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och 

hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, 

- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ra-

mar, 

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, 

förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, 

- visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till 

människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbar utveckling, 

- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem 

och lösningar i dialog med olika grupper. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För högskoleingenjörsexamen skall studenten 

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälle-

liga och etiska aspekter, 

- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och männi-

skors ansvar för dess nyttjande, 

inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande ut-

veckla sin kompetens. 

 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För högskoleingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-

gjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

 

Övrigt 

För högskoleingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högs-

kola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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Civilingenjörsexamen 

 

Omfattning 

Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högsko-

lepoäng. 

 

Mål 

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 

att självständigt arbeta som civilingenjör. 

 

Kunskap och förståelse 

För civilingenjörsexamen skall studenten 

- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund  och beprövade erfaren-

het samt insikt i aktuellt forsknings- och  utvecklingsarbete, och 

- visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet,  inbegripet kunskaper i mate-

matik och naturvetenskap, som  väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av om-

rådet. 

 

Färdighet och förmåga 

För civilingenjörsexamen skall studenten 

- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och  kreativt identifiera, formu-

lera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsar-

bete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, 

- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 

- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter 

inom givna ramar, 

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap  samt visa förmåga att mo-

dellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 

- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till 

människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt  hållbar utveckling, 

- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika  sammansättning, och 

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skrift-

ligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 

kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 För civilingenjörsexamen skall studenten 

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälle-

liga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och ut-

vecklingsarbete, 

- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och männi-

skors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- 

och arbetsmiljöaspekter, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande ut-

veckla sin kompetens. 

 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 

 

Övrigt 

För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola 

själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 


