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Utbildningen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

Yrkesroller

Yrkesroll 1: Projektinköpare

Yrkesroll 2: Entreprenadingenjör
Yrkesroll 3: Kategoriinköpare
Yrkesroll 4: Sortimentsinköpare
Yrkesroll 5: Anbudsingenjör
Yrkesroll 6: Kalkylator, bygg och anläggning

Resultat av lärande

Utbildningsplan

Examen och examenskrav

Examensbeteckning

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen

Examen

Utbildningar som leder till en examen inom yrkeshögskolan ska uppfylla kraven i 2 kap 13-14 §§ i 
förordningen om yrkeshögskolan (2009:130) vad gäller kunskaper, färdigheter och kompetenser. 

Examensbenämning
Yrkeshögskoleexamen Projektinköpare/Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning FEI FLEX
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Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
• självständigt utföra inköparens uppdrag i byggprocessens olika skeden
• bedöma när olika avtalsformer bör användas och ska användas 
• tolka komplicerade konstruktionsritningar för att formulera omfattningen av ett köp i ett 
förfrågningsunderlag
• förstå och värdera inköps och logistikens påverkan på totalkostnad och lönsamhet i såväl små 
som stora produktionsprojekt och entreprenader
• kostnadseffektivisera projekten genom effektivare inköpsarbete
• beskriva krav och behov för effektivt fungerande logistik- och inköpsprojekt
• skapa och upprätthålla inköpstidplan gentemot projektering och produktion
• självgående hantera projektets planering och kalkyl med hjälp av digitala verktyg i 
byggprocessens alla skeenden
• planera och genomföra affärsförhandlingar med hänsyn till verksamhetens behov och mål
• att bidra till företagets/organisationens hållbarhetsredovisning samt beakta inköpets 
miljömässiga och sociala aspekter

Undervisning på engelska
Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska

Delkursen English for the Construction industry ges på engelska. Delkursen finns för att engelsk 
affärskommunikation är en viktig kompetens och för att byggtekniska termer på engelska är en 
mycket viktig kunskap för yrkesrollen.

• fördjupad kunskap om byggprocessen
• helhetssyn och förståelse för alla steg i entreprenadprocessen från val av entreprenad och 
upphandlingsform, förfrågningsunderlag, upphandling och byggskede till kontroll och 
entreprenadbesiktning
• avtalshantering och kunskap om standardavtal, allmänna bestämmelser, lagstiftning och övriga 
regler som är nödvändiga för yrkesrollen
• detaljerad kunskap om inköpsprocessen, inköps olika roller, nivåer och organisation inom 
byggbranschen
• grundläggande byggteknik, byggmateriallära och ritningslära 
• helhetssyn av logistikens tillämpning inom bygg och anläggning
• byggtekniska facktermer och vokabulär för affärskommunikation med särskilt fokus på 
förhandling och produktion inom bygg och anläggning
• digitala verktyg, generella samt för branschen specifika, hur de är uppbyggda och dess metodik
• förhandlingsprocessen inklusive förhandlingsmål och analys av egna och motpartens behov och 
förutsättningar
• presentationsteknik, muntlig och skriftlig kommunikation på både Svenska och Engelska och hur 
den kan anpassas till olika situationer och sammanhang beroende på tillfälle och mottagare

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
• tillämpa och förstå de lagar och övriga regler som styr vid inköp för bygg och anläggning
• planera, prioritera och genomföra inköp vid byggprocessens olika skeden
• analysera och värdera avtal
• tillämpa förekommande metoder för kalkylering och budgetering
• tillämpa de vanligaste inköpsprinciperna och tillämpa inköpsprocessen väl i praktiken
• upprätta och formulera förfrågningsunderlag inklusive kravspecifikation som underlag för inköp 
utifrån logistikperspektivet
• läsa och förstå komplicerade konstruktionsritningar för att formulera omfattningen av ett köp i ett 
förfrågningsunderlag
• identifiera, analysera nivå och sammanhang och formulera rätt ton och nyckeltermer i inköps- 
och produktionsterminologin vid kommunikation på Svenska och Engelska
• kunna tolka och nyttja informationen från digitala verktyg viktiga för yrkesrollen
• identifiera, analysera och hantera de etiska, kvalitets- och miljömässiga aspekterna på 
upphandling/inköp

Sida 3 (21)

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning
Diarienummer: MYH 2018/3349

Beslutsdatum: 2019-01-28



Kursöversikt

Obligatoriska kurser

Kurs Poäng
Avtal och avtalsformer 15

Byggprocessen och byggmateriallära 25

Digitalisering inom byggsektorn 20

Ekonomi för inköpare 25

English for the Construction Industry 15

Entreprenadjuridik och Entreprenadupphandling 35

Examensarbete 20

Förhandlingsteknik 15

Hållbarhet i byggande och leveranskedjan 20

Inköp 20

Kommunikation samt projekt- och mötesledning 20

Konstruktion och ritningslära 15

Lärande i arbete 1 60

Lärande i arbete 2 70

Supply Chain och logistik för byggbranschen 25

Summa: 400

Kurser

Kursen har 15 huvudmoment/delkurs(er)

Kursens namn: Avtal och avtalsformer

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 15

Valbara kurser

{Det finns inga valbara kurser}

(kopierad)
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Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande olika 
inköpsavtal och avtalsformer som används inom verksamheter som inte 
omfattas av lagen om offentlig upphandling. De studerande ska ges 
kunskaper om avtalslagen och dess tillämpning. De studerande ska även 
ges grundläggande färdigheter i att utforma och tolka avtal samt hur
inköpsprocessen, val av avtalsform och avtalets innehåll praktiskt kopplas 
till inköpsprocessens behovsanalys.

Kursen ger kunskaper om/i
• köpavtal, årsavtal, ramavtal, standardavtal, avrop
• grundläggande avtalsjuridik
• köplagen
• behovsanalysen som grund för avtalsarbetet
• analys och värdering av avtal

Kursen ger färdigheter i att
• identifiera och formulera de vanligaste avtalsformerna
• formulera grundkraven på ett avtal givet en behovsanalys
• analysera och genomföra en grundläggande värdering av ett avtal

Efter kursen har den studerande kompetenser att 
• bedöma när olika avtalsformer bör användas 

Kursens namn: Byggprocessen och byggmateriallära
Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 25
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Kursbeskrivning: Syftet med kursen är att ge den studerande en fördjupad kunskap om 
byggprocessen från plan till förvaltning. Innehållet fokuseras mot aktörer, 
handlingar och gällande regelverk i byggprocessens olika skeden samt 
inköparens roll vid dessa. 

Målet är att den studerande ska få god kunskap om produktionstidsplanen 
och inköpstidsplanen för att som inköpare kunna göra rätt prioriteringar.

Den studerande ska även få en övergripande orientering om de 
byggmaterial som används samt hur och varför. Kursen ska även visa på 
utvecklingen av byggmaterial och hur man ska kunna välja bästa material 
för olika typer av byggnation. Den studerande får även kunskap om olika 
certifikat för humankapital och klassificeringar av material.

Kursen ger kunskaper om/i 
• fördjupad kunskap om byggprocessen och dess olika skeden
• byggbranschens aktörer och deras uppdrag
• inköparens roll vid de olika skedena i byggprocessen
• handlingar och gällande regelverk
• produktionstidsplan och inköpstidsplan
• de vanligaste byggmaterialen och deras egenskaper
• samverkan och kompabilitet mellan olika material samt livslängder
• olika certifikat för humankapital, t.ex. för betonggjutning

Kursen ger färdigheter i att
• planera och prioritera inköp vid byggprocessens olika skeden
• välja lämpligaste materialet
• identifiera risker för tidsplanen för produktion och inköp
• skapa och upprätthålla inköpstidplan gentemot projektering och 
produktion

Efter kursen har den studerande kompetenser att
• självständigt utföra inköparens uppdrag i byggprocessens olika skeden

Kursens namn: Digitalisering inom byggsektorn

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 20
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Kursbeskrivning: Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens i de 
kalkyl- planerings- och projekteringsverktyg som är generella och 
branschrelaterade. Kursen ger den studerande färdighet i att hantera 
tidsplan- och produktionsplaneringsverktyg. Den studerande ska få en 
förståelse för hur projekteringsverktygen är uppbyggda och dess metodik 
samt kunna tolka och använda sig av informationen som härstammar från 
dessa. Den studerande ska även kunna tolka information ur PDF-läsare 
samt ha förmåga att tillföra information i de samma. Den studerande ska 
även få kunskap om och färdighet att använda modeller för mängdning.

Kursen ger kunskaper om/i
• inköps behov av systemstöd för beslut, planering, uppföljning och styrning
• en typisk inköpsmoduls funktioner och uppbyggnad i standardsystemen
• presentations- och kalkyleringsprogram som hjälpmedel i inköpsarbetet
• hur projekteringsverktygen är uppbyggda och dess metodik
• mängdning i modeller
• produktionsplanering och kalkylering

Kursen ger färdigheter i att
• hantera tidsplan- och produktionsplaneringsverktyg 
• kunna tolka och nyttja informationen från projekteringsverktyg
• tolka information ur PDF-läsare samt ha förmåga att tillföra information i 
de samma
• hantera presentations- och kalkyleringsprogram som hjälpmedel i 
inköpsarbetet

Efter kursen har den studerande kompetenser att
• självgående hantera planering och kalkyl med hjälp av digitala verktyg i 
byggprocessens alla skeenden
• utforma olika typer av information som referat, rapporter och 
presentationer anpassat till olika målgrupper

Kursens namn: Ekonomi för inköpare
Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 25
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Kursbeskrivning: Kursens syfte och mål är att ge den studerande kunskap, färdighet och 
kompetens gällande företagsekonomi dels generellt, dels med fokus på 
ekonomi för entreprenad- och projektinköp. Att förstå hur inköp påverkar 
totalkostnad och lönsamhet samt förståelse för vilka faktorer som påverkar 
det ekonomiska utfallet i stora som små projekt och entreprenader.

Den studerande ska även kunna utläsa ekonomisk status som en viktig del 
av leverantörsbedömning.

Kursen ger kunskaper om/i
• ekonomiska grundbegrepp
• resultat- och balansräkning, bokslut
• ekonomi för projekt och produktion
• nyckeltal
• vikten av uppföljning och analys av ekonomisk information

Kursen ger färdigheter i att
• tillämpa förekommande metoder för kalkylering och budgetering samt 
produkt- och investeringskalkylering
• utföra och analysera ekonomiska beräkningar och ge förslag till 
förbättringar
• värdera ekonomiska faktorers påverkan på resultat- och balansräkning
• identifiera och analysera/riskbedöma leverantörer och kunder

Efter kursen har den studerande kompetenser att 
• förstå och värdera inköps påverkan på totalkostnad och lönsamhet i såväl 
små som stora produktionsprojekt och entreprenader 

Kursens namn: English for the Construction Industry

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 15
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Kursbeskrivning: The course aims and objectives are to provide the knowledge, skill and 
competence regarding the language and skills required to operate 
effectively in an international environment. The emphasis is on 
communicating accurately and appropriately, with a focus on situations and 
vocabulary related to negotiation and production within the Construction 
Industry. 

Kursen ger kunskaper om/i 
• presentationsteknik på engelska
• rapportskrivning på engelska
• byggtekniska facktermer och vokabulär för affärskommunikation med 
särskilt fokus på förhandling och produktion inom bygg och anläggning
• standarder skrivna på engelska
• kommunikation i tal och skrift, både formellt och informellt
• mötes- och förhandlingsengelska

Kursen ger färdigheter i att 
• identifiera och formulera rätt ton (t.ex. artighetsfraser) vid kommunikation 
via e-post och i muntlig interaktion
• identifiera och formulera nyckeltermer i inköps- och 
produktionsterminologin på engelska
• läsa och tolka bygghandlingar på engelska
• skriva och formulera rapporter på korrekt engelska

Efter kursen ska den studerande ha kompetenser att 
• föra samtal, delta i möte, förhandla och verbalt presentera med korrekta 
inköps- och byggtekniska termer
• skriva en inköpsrelaterad rapport på engelska

Kursens namn: Entreprenadjuridik och Entreprenadupphandling

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 35
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Kursbeskrivning: Kursens syfte är att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande bygg 
och fastighetsjuridik. Kursen ger den studerande god kunskap om 
standardavtalen samt de allmänna bestämmelserna AMA, AB, ABT, AF, 
AFF och ABK, den studerande ges även förståelse om skillnaderna mellan 
dessa och hur de påverkar inköpen och riskhantering inom bygg och 
anläggning. Kursen ska även beskriva de olika entreprenadformerna samt 
hur de olika formerna påverkar inköp och risk.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper om/i 
• alla steg i entreprenadprocessen från val av entreprenad och 
upphandlingsform, förfrågningsunderlag, upphandling och byggskede till 
kontroll och entreprenadbesiktning. Orientering om berörda lagar, 
förordningar, föreskrifter och allmänna råd, branschstandarder samt fasta 
bestämmelser och täckbestämmelser
• allmänna bestämmelser ABK04, ABK 06 samt ABK09
• regler för ÄTA, avvikelse, särreglering, hävning samt tvistelösning
• skadeståndslagar, avtalslagen och jordabalken
• AMA och AF
• LOU
• fackliga, arbetsrättsliga och skattemässiga regler

Kursen ger färdigheter i att 

• identifiera och välja entreprenadform samt skapande av 
förfrågningsunderlag
• att tillämpa och förstå de lagar och övriga regler som styr vid inköp för 
bygg och anläggning

Efter kursen har den studerande kompetenser att 
• analysera risker för vald entreprenadform
• att bidra med inköpsdata och med hjälp av övriga organisationen 
sammanställa nödvändiga dokument för en upphandling eller anbud enligt 
lag och regelverk

Kursens namn: Examensarbete

Kurstyp: Examensarbete

Valbar: Nej

YH-poäng: 20
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Kursbeskrivning: Examensarbetet är en fördjupning inom yrkesområdet och behandlar 
inköpsfunktionens betydelse för projektet genom en undersökning utifrån 
en problemformulering som sätts i samråd med den organisation som 
delkurs Lärande i arbete 2 genomförs hos. Examensarbetet bedrivs som ett 
projekt i anslutning till delkursen Lärande i arbete 2 och ska redovisas 
skriftligt och muntligt samt försvaras vid opposition.

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter 
och kompetenser:

Kursen ger kunskaper i att formulera, reflektera och analysera samt förstå 
en frågeställning eller ett problem. Examensarbetet leder till en fördjupad 
kunskap om valt område inom branschen.

Kursen ger färdigheter i att
• identifiera, analysera och formulera konstruktiv kritik på andra 
studerandes arbete
• identifiera, formulera och analysera en frågeställning eller ett problem
• upprätta en planering som påvisar fördjupningsarbetets mål, metod och 
tidsplan
• genomföra en muntlig presentation av utfört examensarbete

Efter kursen har den studerande kompetenser att
• värdera information, välja metod och teoretiska modeller och med hänsyn 
till sociala, etiska och vetenskapliga aspekter tillämpa relevant kunskap 
som den studerande har tillskansat sig under utbildningen för att 
genomföra ett projekt
• utveckla, värdera och tillämpa förslag till lösning/förändring
• upprätta en rapport 

Kursens namn: Förhandlingsteknik
Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 15
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Kursbeskrivning: Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens för att 
kunna genomföra en framgångsrik förhandling utifrån 
förhandlingsprocessen och dess framtagna behov och mål. Kursen 
innehåller förhandlingsmål och analys av egna och motpartens behov och 
förutsättningar samt förhandlingsstrategi - att komma till avslut - att förstå 
betydelsen av relationer vid förhandlingsarbete. Den studerande får även 
kunskap om förhandlingsteam, sammansättning, roller och kompetenser 
samt om förhandlingar nationellt respektive internationellt.

Kursen ger kunskaper om
• förhandlingsprocessen inklusive förhandlingsmål och analys av egna och 
motpartens behov och förutsättningar
• förhandlingsstrategi, att komma till avslut och att förstå betydelsen av 
relationer vid förhandlingsarbete
• förhandlingsteam, sammansättning, roller, kompetenser
• förhandlingar nationellt och internationellt

Kursen ger färdigheter i att 
• identifiera och analysera de olika stegen i förhandlingsprocessen utifrån 
varje förhandlingssituation

Efter kursen har den studerande kompetenser att
• planera och genomföra affärsförhandlingar med hänsyn till 
verksamhetens behov och mål
• skapa och underhålla goda leverantörsrelationer

Kursens namn: Hållbarhet i byggande och leveranskedjan
Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 20

Kursbeskrivning: Målet med kursen är att ge kunskap, färdighet och kompetens om 
hållbarhetsbegreppet ur olika perspektiv. Den studerande ska kunna 
redogöra för olika miljöklassningsverktyg samt för begreppen LCA och 
LCC. Den studerande ska efter kursen kunna göra enklare LCA och LCC 
samt kunna bedöma olika byggmaterials och byggmetoders hållbarhet. 
Den studerande ges en kompetens gällande hållbarhetsbegreppets 
affärsmässiga betydelse i inköps och byggprocessen.

Kursen ger kunskaper om/i 
• området hållbarhet, antikorruption, arbetsrätt, mänskliga rättigheter samt 
miljö i inköpsprocessen 
• leverantörs hållbarhetsarbete utifrån exempelvis uppförandekod, 
hållbarhetsrapportering samt miljöledningssystem
• företagets/organisationens hållbarhetsrapportering
• hållbarhet I det egna företagets/organisationens ledningssystem
• byggmaterials och byggmetoders hållbarhet

Kursen ger färdigheter i att 
• identifiera, analysera och hantera de etiska, kvalitets- och miljömässiga 
aspekterna på inköp

Efter kursen har den studerande kompetenser att 
• bidra till företagets/organisationens hållbarhetsredovisning 
• beakta inköpets miljömässiga och sociala aspekter

Kursens namn: Inköp
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Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 20

Kursbeskrivning: Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens för 
inköpsfunktioners roller, arbetssätt, metoder och principer. Den studerande 
ska förstå hur inköpsfunktionen arbetar, hur den kan samverka med 
verksamhetens övriga funktioner för att förbättra dess effektivitet, 
lönsamhet och konkurrenskraft. Vidare ska de studerande kunna de 
vanligaste inköpsprinciperna, hur inköpsprocessen bäst byggs upp och hur 
den kan tillämpas i praktiken, hur man väljer och utvärderar leverantörer. 
Den studerande ska även kunna inköps grundläggande begrepp och 
definitioner.

Kursen ger kunskaper om/i 
• inköps olika roller, nivåer och organisation inom byggbranschen
• inköps betydelse för företagets lönsamhet
• inköpsprocessen
• leverantörsmarknadsanalys, leverantörsval och leverantörsanalys
• att mäta inköp
• nyckeltal
• totalkostnadsberäkningar i inköp
• leverantörssamverkan
• spendanalys

Kursen ger färdigheter i att
• värdera och föreslå förbättringar i en inköpsfunktions arbetssätt, metoder 
och principer. 
• utveckla och förbättra samverkan med verksamhetens övriga funktioner 
• tillämpa de vanligaste inköpsprinciperna och hur inköpsprocessen bäst 
byggs upp och hur den kan tillämpas i praktiken
• arbeta med metoder för leverantörsval och leverantöranalys
• genomföra en spendanalys
• välja och analysera nyckeltal

Efter kursen har den studerande kompetenser att
• självständigt driva lönsamma inköpsprojekt
• självständigt välja rätt leverantörer med hjälp av tillämpliga modeller och 
analyser

Kursens namn: Kommunikation samt projekt- och mötesledning
Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 20
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Kursbeskrivning: Kursens syfte är att ge kunskap, färdighet och kompetens för att kunna 
uttrycka sig säkert, korrekt och begripligt i olika affärssituationer samt att 
leda och hålla ihop delar av projekt. 

Målet är att lära de studerande att planera, genomföra och följa upp olika 
projekt. 
Kursen belyser även roller, ansvar och skyldigheter som projektledare 
respektive projektmedlem, och hur man tillsammans kan få projektet att 
hålla tidsplan och leda till önskade resultat. Som stöd för rollerna belyses 
olika projektmodeller med sina moment/faser, samt olika verktyg, mallar, 
rutiner, mm som kan hjälpa projektledare och projektmedlemmar.

Kursen ger kunskaper om/i 
• presentationsteknik. Muntlig och skriftlig kommunikation och hur den kan 
anpassas till olika situationer och sammanhang beroende på tillfälle och 
mottagare
• muntliga presentationer av skriftligt material samt retorik i skrift och tal i 
olika affärssammanhang
• verktyg och redskap för effektiv kommunikation både internt och externt
• att arbeta i projekt och att leda projekt
• projektmål, projektplanering samt projektstyrning
• uppföljning och rapportering

Kursen ger färdigheter i att 
• identifiera och analysera nivå och sammanhang samt att kommunicera 
korrekt för att initiera och upprätthålla kontakter internt och externt
• hantera olika metoder och verktyg för presentationer i tal och skrift
• leda och delta i projekt
• leda arbete med analyser och kravställning inför inköp

Efter kursen har den studerande kompetenser att 
• skapa och underhålla goda leverantörrelationer
• driva lönsamma inköpsprojekt
• leda projektarbete
• följa projektdirektiv och andra interna rutiner för projektarbete

Kursens namn: Konstruktion och ritningslära
Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 15
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Kursbeskrivning: Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande 
byggkonstruktionslära och ritningsläsning. Den studerande ska lära sig hur 
en byggnad fungerar så som klimatskärm och skydd. Den studerande ska 
få en förståelse för vilka laster som påverkar byggnaden. Den studerande 
kommer även kunna vilka stomlösningar som finns. Den studerande ska 
också lära sig att läsa och förstå ritningar samt dess skala, ram, detaljer 
och handlingsförteckning. Den studerande kommer även att fördjupa sig i 
AMA Hus 14.

Målet med kursen är även att den studerande ska kunna förstå tekniska 
termer och byggtekniker för att kunna samspela i byggprojekt.

Kursen ger kunskaper i 
• olika byggtekniker som används för att uppföra olika typer av byggnader 
och anläggningar
• begrepp såsom laster, moment och påkänningar
• grundläggande om ritningslära samt tolkning av konstruktionsritningar

Kursen ger färdigheter i att 
• bedöma risker i konstruktioner 
• göra enkla ritningar samt läsa och förstå komplicerade 
konstruktionsritningar för att formulera omfattningen av ett köp i ett 
förfrågningsunderlag
• hitta rätt dokument och information i olika system för dokumenthantering

Efter kursen har den studerande kompetenser att 
• kontrollera och tolka komplicerade konstruktionsritningar
• förstå fördelar och nackdelar med olika byggtekniklösningar

Kursens namn: Lärande i arbete 1
Kurstyp: LIA

Valbar: Nej

YH-poäng: 60

Kursbeskrivning: Syfte och mål med kursen är att tillämpa grundläggande teoretiska 
kunskaper inom yrkesområdet och utveckla kompetenser utifrån de kurser 
som föregått LIA- perioden, samt att skapa förståelse för arbetsrutinerna på 
en byggarbetsplats och i synnerhet rutinerna för 
projektinköparen/entreprenadingenjören.

Kursens mål 
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter 
och kompetenser:

Kursen ger kunskaper om det dagliga arbetet på en byggarbetsplats och 
det dagliga arbetet för en projektinköpare/entreprenadingenjör.

Kursen ger färdigheter i tillämpningen av de teoretiska kunskaper inom 
yrkesområdet med särskild inriktning mot de kurser som föregått LIA- 
perioden.

Delkursen bidrar genom sitt innehåll till studentens kompetens att 
självständigt genomföra avrop, följa projektdirektiv samt kan i 
kommunikation internt och externt använda korrekta inköps- och 
byggtekniska termer. 
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Kursens namn: Lärande i arbete 2
Kurstyp: LIA

Valbar: Nej

YH-poäng: 70

Kursbeskrivning: Målet med kursen är att i praktisk handling kunna omsätta sin teoretiska 
förståelse från kurserna till en yrkeskompetens och uppnå 
anställningsbarhet.

Kursen ger kunskaper om/i 
• inköpsfunktionens betydelse för lönsamhet för projektet
• byggprocessen och inköpsprocessen och dess olika skeden
• vanligt förekommande programvaror inom yrkesområdet

Kursen ger en rad färdigheter men dessa är beroende på den studerandes 
LIA-plats och arbetsuppgifter.

Kursen ger en samlad yrkeskompetens.

Kursens namn: Supply Chain och logistik för byggbranschen
Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 25
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Kursbeskrivning: Kursens syfte och mål är att ge den studerande kunskap, färdighet och 
kompetens gällande hur logistiken kan förbättra en verksamhets lönsamhet 
och förstärka dess effektivitet och konkurrenskraft. Vidare ska den 
studerande förstå hur ett logistiksystem är uppbyggt och fungerar samt hur 
logistik kan interagera med inköp och andra funktioner för att främja 
verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Den studerande ska även 
kunna logistikens grundläggande begrepp och definitioner. 

Kursen ger kunskaper om/i
• de moderna logistiksystemens holistiska grund samt logistikens begrepp 
och definitioner
• Supply Chain och Supply Chain Management
• orientering inom lean och leanverktyg
• integration och samverkan internt och externt
• totalkostnaden i ett logistiksystem
• grundläggande principer för produktion och logistikens tillämpning inom 
bygg och anläggning
• olika distributionssystem och upplägg generellt och inom byggsektorn

Kursen ger färdigheter i att
• analysera, planera och genomföra effektiva logistiska lösningar genom att 
tillämpa relevanta teoretiska modeller i syfte att uppnå lägsta möjliga 
totalkostnad och öka lönsamheten i verksamheten
• upprätta och formulera förfrågningsunderlag inklusive kravspecifikation 
som underlag för inköp utifrån logistikperspektivet
• använda och förstå logistikens begrepp och definitioner
• kartlägga, utvärdera och analysera leverantörer utifrån logistikperspektivet

• beräkna totalkostnaden i ett distributionssystem
• tillämpa material- och produktionsstyrningsprinciper i byggprojekt

Efter kursen har den studerande kompetenser att
• värdera och tillämpa metoder för att effektivisera inom Supply Chain 
Management
• beskriva krav och behov för effektivt fungerande logistik- och 
inköpsprojekt
• kartlägga, utvärdera och analysera leverantörer utifrån logistikperspektivet

• använda och förstå logistikens begrepp och definitioner
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Tillträde till utbildningen

Särskilda förkunskaper
Endast grundläggande behörighet krävs

(kopierad)

Urvalsgrunder

Betyg

Särskilt prov

Urvalsgrunder

En utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ska enligt 4 kap 11§ YHF 
(2009:130) lämna de uppgifter som myndigheten begär för myndighetens 
tillsyn, kvalitetsgranskning, uppföljning och utvärdering. Anordnaren ska t 
ex vid tillsyn kunna påvisa att man har levt upp till författningarnas krav. 
Det innebär att det behöver finnas en fullständig och väl ordnad 
dokumentation av utbildningens styrdokument, organisation, 
administration och genomförande. 

Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation

Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare (kopierad)

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg och organisation
Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att den studerande utvecklar de 
kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för yrket. FEI rekryterar lärare som är 
yrkesverksamma inom sina områden med erfarenhet av pedagogiskt arbete. Genom interaktivt 
arbetssätt i undervisningen integreras kursdeltagarnas egna erfarenheter. Utöver detta ska 
influenser hämtas från den akademiska sfären och dess forskning.

UL planerar och organiserar utbildningen i samverkan med övergripande chef utifrån gällande 
styrdokument. UL utformar tillsammans med lärarna en kursplanering som innehåller pedagogiskt 
upplägg, betygskriterier, arbetsuppgifter och kurslitteratur.

På skolans webbaserade lärplattform finns schema, kursplanering och all dokumentation kring 
såväl utbildningen i helhet som kring respektive delkurs att tillgå. De studerande kan där 
kommunicera, lämna in uppgifter och följa sina resultat. Arbete med projektuppgifter och andra 
uppgifter i form av självstudier utförs av de studerande mellan de schemabundna 
föreläsningstillfällena. Tid för handledning vid självstudier och projektuppgifter finns avsatt. 

Ett mervärde för de studerande är att samtliga klassrum på FEI är utrustade med en för Sverige 
unik och avancerad digital utbildningsmiljö (FEI FLEX) som bl a innebär att distansstuderande 
medverkar i bild och ljud på stora skärmar i realtid. Lärare, studerande i klassrummet och 
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distansstuderande kan kommunicera obehindrat via kristallklar ljudåtergivning. Genom FEI FLEX 
går det också att spela upp lektioner i efterhand, t ex för att repetera ett svårt avsnitt.

Utbildningens yrkesrelevans kommer pedagogiskt att tydliggöras genom
• Entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter, projektarbete och casefall
• Teoretiska och praktiska tillämpningar
• Gruppövningar
• Medverkan av föreläsare från branschens olika verksamheter
• Information från LIA-handledare
• Studiebesök

Vid utbildningens start delas dokumentet ”Studerandeinformation” ut. Dokumentet innehåller 
information om YH som utbildningsform, pedagogiskt förhållningssätt samt rutiner för examination 
och betygssättning. Det innehåller även information om lokaler, ledningsgruppsarbetet mm. I 
samband med att dokumentet presenteras sker även en dialog om utbildningens mål och innehåll, 
organisation och schema mm.

Vid varje kursstart sker genomgång av kursens mål, betygskriterier, betygskrav, 
examinationsmetoder och övrigt av betydelse. För att öka förutsättningar att nå utbildningsmålen 
ges introduktion i studieteknik.

UL skapar mötesplatser mellan sig och de studerande genom samtal både i grupp och enskilt och 
genom återkommande klassrumsbesök. För att stärka de studerandes självförtroende och 
ansvarstagande i arbetslivet rekommenderar UL att de studerande, under hela 
utbildningsperioden, arbetar utifrån en s.k. ”karriärvägledning” i syfte att skapa ett entreprenöriellt 
agerande i förhållande till sin kommande yrkesroll.

Utbildningens upplägg vid distans
FEI:s kurser ges via metoden FEI FLEX. Sedan 2013 har över 1000 FEI FLEX-kurser inom olika 
områden genomförts med mycket goda utvärderingar.

FEI FLEX innebär att lektionssalarna har utrustats med avancerad program-, kamera- och 
ljudlösning. Studerande kan fysiskt närvara i ett klassrum samtidigt som lektionen direktsänds till 
distansstuderande som medverkar aktivt i realtid med hjälp av dator, mikrofon och webkamera. 
Exempel: 

1: Kim i Kalix väljer att studera nästan uteslutande från hemorten pga. avståndet. En studievecka 
per termin väljer Kim att besöka Stockholm och medverka på plats i FEI:s lektionsrum. Kim 
studerar därför 95 % på distans och 5 % i Stockholm. 

2: Niki i Norrköping väljer att begränsa sina besök i Stockholm till en studievecka per månad pga. 
resekostnaden. Niki medverkar därför online på distans 75 % och väljer att vara på FEI i 
Stockholm 25 % av studietiden.      

3: Safa i Södertälje har barn som kräver extra omsorg och väljer därför att bedriva 50 % av 
studierna online hemifrån och 50 % fysiskt i klassrummet hos FEI.  

Antalet lärar- eller handledda timmar per vecka är 12 för samtliga studerande, oberoende av hur 
hen medverkar. Alla har samma möjligheter att nå utbildningens mål. 

En ytterligare fördel är att samtliga direktsända lektioner också spelas in (raderas efter kursslut). 
Det ger möjlighet att gå tillbaka och repetera avsnitt eller hela lektioner för att förstärka 
inlärningen. Detta är särskilt värdefullt för personer som är studieovana och/eller har 
inlärningssvårigheter. 

Fackförbundet Unionen redovisar i en färsk sammanställning (SvD 180829) att distanskurser 
försvinner från svenska högskolor, en utveckling som oroar Unionen: ”Det här är väldigt oroande. 
Det gör oss mer sårbara i nästa lågkonjunktur. Det är många som kommer bli av med jobbet och 
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Antal timmar lärar- eller handledarledd verksamhet utbildning omfattar

12 timmar

Antal fysiska och obligatoriska träffar vid distans
1

måste bygga på sin kompetens för att ta sig vidare. Och om man är mitt i livet med familj och 
huslån så kan man inte flytta var som helst för att studera vidare”.

Kvalitetsarbete

Kvalitetssäkringen av utbildningen
Vårt kvalitetsarbete går ut på att systematiskt planera, genomföra, utvärdera och förbättra allt vi 
gör. Inte bara utbildningens övergripande mål eller dess innehåll i form av delkurser utan även allt 
övrigt som t ex personal/konsulter, lokaler, IT-verksamhet, städning mm.

Ett starkt ledord för oss är att överträffa de förväntningar vi har på oss. Kvalitetsarbetet är ständigt 
pågående vilket gör att vi tidigt identifierar förbättringsbehov.

Kvalitetsindikatorer:
• genomsnittligt utvärderingsresultat
• antal examinerade studerande
• antal examinerade studerande i arbete efter avslutad utbildning
• antal avhopp under utbildningstiden
• antal behöriga sökande till utbildningen
• utvärderingar som genomförs efter varje avslutad kurs, termin och avslutad utbildning
• utvärderingar sex månader efter avslutad utbildning som visar huruvida utbildningen lett till det 
arbete som utbildningen syftat till
• huruvida verksamheten uppfyller uppställda mål, krav och riktlinjer
• huruvida FEI efterlever sin ambition att ständigt utvecklas

De primära underlagen som används är terminsutvärderingar, kursutvärderingar, betygslistor och 
pedagogiskt råd. Sammantaget ger dessa underlag en god bild över utbildningen som helhet. 
Även annat som eventuellt inte genomförs på ett tillfredställande sätt uppmärksammas tidigt i och 
med vårt arbetssätt med kvalitetsarbetet. Inte minst får vi en tidig indikation på de studerande som 
riskerar att inte nå utbildningens mål.

Kvalitetsarbetet är dokumenterat i ”Handledarbok för personal inom FEI:s 
Yrkeshögskoleutbildningar”. 
Handboken beskriver rutiner för utvärdering, bedömning och revidering. FEI är medlem i Sveriges 
auktoriserade utbildningsföretag, SAUF och har ett kvalitetssystem som granskats och är i 
överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet. 

Nedan följer ett exempel på hur planering/genomförande/uppföljning/förbättring kan se ut i 
kvalitetsarbetet med en delkurs.

Planering
Vid ledningsgruppens möten är kvalitetsarbetet en stående punkt. Har kursen tidigare genomförts 
ser vi på hur kursen har utvecklats över tid. Kursplanering gås igenom. I normalläget förväntas ett 
gott genomförande och ett bra resultat.

Genomförande
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Under kursen ansvarar utbildningsledaren för att fånga upp eventuella synpunkter och funderingar 
för att kunna göra omedelbara justeringar om så behövs. Detta sker genom att utbildningsledaren 
har kontinuerlig kontakt med studerandegruppen och aktuell föreläsare. Det kan även ske genom 
det pedagogiska rådet.

Uppföljning
Efter varje genomförd kurs skickas utvärderingsfrågor till de studerande via e-post. Där ska de 
studerande ge sina synpunkter på hur de har lyckats nå kursens mål, samt hur de har upplevt 
innehållet i kursen. Utbildningsledaren ansvarar för utskick och sammanställning av 
kursutvärderingen. Kursutvärderingar följs upp av utbildningsledaren i det Pedagogiska rådet 
tillsammans med representanter för de studerande och läraren för kursen. Där analyseras och 
diskuteras kursutvärderingars resultat och förslag till eventuella åtgärder utarbetas. 
Klassrepresentanterna återkopplar resultaten av utvärderingen till klassen. Efter varje avslutad 
termin genomförs en terminsutvärdering. Utbildningsledaren sammanställer utvärderingen 
tillsammans med eventuella synpunkter, kommentarer och förslag från det pedagogiska rådet och 
presenterar för ledningsgruppen.

Förbättring
I ledningsgruppen tas beslut om vilka eventuella ändringar och åtgärder som behöver genomföras 
i kursen utifrån utfallet av utvärderingen. FEI:s mål är att nå minst 5 på en 6-gradig skala. Om 
resultaten är under fem vidtas förbättringsåtgärder. Genom att ha en löpande avstämning med 
studerandegruppen och föreläsare inträffar väldigt sällan några överraskningar och en jämn hög 
nivå levereras.
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