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Vilka förutsättningar har vi?

• För att få välutbildade ingenjörer och arkitekter krävs kompetenta 
universitetslärare

• Specialisering kräver lång tid inom akademin

• Svårt att anpassa till nuvarande regler

• Bristande kompetensförsörjning ger konsekvenser i sektorn

• Stort behov av riktade satsningar 



Prioriterade förändringar 

• Tid: ”Vi vill att doktorander ges tillräckligt lång finansiering och 
därför bör utlysningar omfatta minst tre, helst fyra år” 

• FoI-finansiering: ”Vi vill öka kunskapen om olika aktörers 
förutsättningar för att delta i FoI-verksamhet”

• Balans: ”Vi ska sträva mot god balans mellan långsiktig och 
kortsiktig forskning”

• Kunskapsutveckling: ”Vi vill att utlysningar främjar långsiktig 
kunskapsuppbyggnad”



Aktivitetsplan

• Informationstext om projektet

• Informera brett om projektet inom SBU och IQ Samhällsbyggnad 

• Ta med frågan om ”Tid” till SIP-konferensen

• Ordna möte med Trafikverket, Formas, Vinnova, Energimyndigheten

• Boka möte med Pam Fredman, utredare för STRUT 
(Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten)

• Boka möte med departementen efter valet inför den kommande 
forskningspropositionen



Workshopfrågor
Fråga 1: ”Hur ser kompetensbehovet ut ur ert perspektiv?”

• Hur är det just nu?

• Vilka önskade förändringar ser ni?

• Vad finns det för framtida behov?

Fråga 2: ”Hur väl stämmer det presenterade problemet 
med er uppfattning?”

• Ser er verklighet annorlunda ut, och i så fall hur?

• Vilka konkreta behov har ni i din verksamhet?

Fråga 3: ”Hur kan sektorns aktörer stödja den långsiktiga 
kompetensförsörjningen?” 

• Hur kan ni engagera er?

• Hur vill ni att informationsspridningen om projektet ska presenteras?

• Hur kan ni i er del av sektorn samverka för att stödja långsiktig 
kompetensförsörjning?



Workshopmetod: Me-We-US

• Tänk enskilt på frågan i två minuter och notera ditt svar på huvudfrågan 
(med stöd av följdfrågorna) på postit-lappar 

• Genomför en gemensam runda där ni fäster upp och ”klustrar” likvärdiga 
svar vid varandra på bladet.

• Fäst upp ert blad på väggen. En representant från gruppen står vid ert 
blad och presenterar vad ni kommit fram till. Resten cirkulerar i rummet 
och tar del av vad de övriga grupperna kommit fram till


