
VILL DU BLI EN 
SAMHÄLLSBYGGARE?



Vi behöver dig som vill utbilda dig inom IT, samhällsbyggnad, och lantmäteri. Det är du som kommer att bygga 
framtidens samhälle!

Du är nyfiken på juridik, systemutveckling eller längtar efter en vardag där du kan arbeta ute och inne. 
Vi behöver kollegor med olika intresseområden.

Samhällsbyggnadsbranschen är med och  driver utvecklingen av Sverige. Det finns flera olika roller för dig som 
vill vara med och göra skillnad!

VILL DU BLI EN SAMHÄLLSBYGGARE?



Vad vill du att ditt arbete ska innehålla?
Vad vill du lägga din tid på?

Hur mycket tid vill du träffa människor, vara inne, ute eller 
jobba självständigt?

Gör en en lista!

Nu har du en personlig karta som du kan utgå från när du 
funderar på framtiden!

VAD VILL DU GÖRA I FRAMTIDEN?



Du är beslutsam
Du är självgående 
Du tycker om att fundera på och lösa problem
Du är intresserad av juridik- lagar och regler
Du vill jobba med service
Du vill hjälpa andra
Du tycker om att arbeta och fatta beslut tillsammans med andra
Du vill att ditt arbete ska finnas kvar och påverka långt in i framtiden
Du är intresserad av hur samhället hänger samman
Du tycker att det låter spännande att jobba med stora samhällsbyggnadsprojekt
Du vill få svårare arbetsuppgifter i takt med att du blir duktig på ditt arbete
Du vill arbeta i en bransch där du kan lära dig något nytt varje dag
Du vill vara en del av Sveriges utveckling

Känner du igen dig i några av dessa påståenden?
Då kan yrket som Förrättningslantmätare passa dig!

VILKA PÅSTÅENDEN PASSAR IN PÅ DIG?



FILM

https://www.youtube.com/watch?v=hPP2CHnyExw
https://www.youtube.com/watch?v=hPP2CHnyExw


Du vill arbeta inomhus och utomhus
Du kan tänka dig att möta kunder IRL
Du vill kunna arbeta självständigt, kunna planera när du ska göra olika arbetsuppgifter
Du trivs med att samarbeta 
Du tycker om problemlösning och har ett öga för detaljer
Du är intresserad av hur samhället hänger samman
Du tycker om att röra på dig
Du är intresserad av lagar och regler
Du vill hjälpa andra
Du skulle tycka om att arbeta på olika platser 
Du vill vara en viktig del av en process. Eller sista biten i ett pussel.
Du är intresserad av kartor
Du är nyfiken på att jobba med ny och spännande teknik
Du vill göra något konkret som kommer att finnas kvar under lång tid

Känner du igen dig i några av dessa påståenden?
Då kan yrket som lantmäteriingenjör eller mätnings och kartingenjör passa dig!

VILKA PÅSTÅENDEN PASSAR IN PÅ DIG?



FILM

https://www.youtube.com/watch?v=ZmGf3PUPcSc
https://www.youtube.com/watch?v=ZmGf3PUPcSc


Du är självgående och flexibel
Du tycker om att fundera på och lösa problem
Du vill vara en del av samhällsutvecklingen
Du tycker att det verkar vara intressant att vara delaktig i att skapa IT system
Du vill arbeta hos en arbetsgivare som strävar efter att vara ledande inom sitt område
Du är uthållig och tekniska klurigheter intresserar dig
Du är frågvis och informationssökande
Du vill vara med och jobba i digitaliseringens framkant
Du tycker att det är viktigt att få fortsätta lära dig i arbetslivet
Du vill jobba med testdriven utveckling
Du trivs med att samarbeta med andra 
Du är nyfiken på artificiell intelligens, AI, med maskininlärning
Du vill jobba med automatisering av digitala processer

Känner du igen dig i några av dessa påståenden?
Då kan yrken som systemutvecklare eller drifttekniker passa dig!

VILKA PÅSTÅENDEN PASSAR IN PÅ DIG?



FILM

https://www.youtube.com/watch?v=FozAqvegnlg
https://www.youtube.com/watch?v=FozAqvegnlg


Civilingenjörsutbildning i lantmäteri
Information om Lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola (öppnas i nytt fönster)

Samhällsbyggnad, civilingenjör
Information om Samhällsbyggnad, KTH (öppnas i nytt fönster)

Civilingenjörsprogram i lantmäteriteknik
Information om Civilingenjörsprogram i lantmäteriteknik, Högskolan i Gävle (öppnas i nytt fönster)

Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt
Magisterutbildning med inriktning mot mark- och miljörätt. Campusutbildning med obligatoriska 
moment, men passar även dig som inte bor på orten då utbildningen till stor del består av självständigt 
arbete. Läs mer om utbildningen på Umeå universitets webbplats (öppnas i nytt fönster) 

UTBILDA DIG TILL CIVILINGENJÖR ELLER TA 
MASTERS EXAMEN INOM LANTMÄTERI 

http://www.lth.se/utbildning/lantmateri/
https://www.kth.se/utbildning/civilingenjor/samhallsbyggnad
https://www.hig.se/TACIM
https://www.umu.se/utbildning/program/magisterprogram-med-inriktning-mot-mark--och-miljoratt/


Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling
Information om Kandidatutbildning Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, KTH (öppnas i nytt 
fönster)

Lantmäteriprogrammet- juridisk inriktning
Information om Lantmäteriprogrammet, Uppsala Universitet (öppnas i nytt fönster) 

Lantmätarprogrammet
Den här utbildningen ger dig möjlighet att välja inriktning. Du kan välja att utbilda dig till 
förrättningslantmätare eller välja en teknisk inriktning.
Information om Lantmätarprogrammet, Högskolan i Gävle (öppnas i nytt fönster) 

Lantmätarprogrammet – Samhällsbyggnad och samhällsplanering
Information om Lantmätarprogrammet, Högskolan Väst (öppnas i nytt fönster) 

UTBILDA DIG TILL 
FÖRRÄTTNINGSLANTMÄTARE

https://www.kth.se/utbildning/kandidatutbildning/fastighetsutveckling-fastighetsformedling/utbildningsbeskrivning-1.72357
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=JLA1K
https://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Program/Programsidor/Grundniva/Lantmatarprogrammet-180-hp.html
https://www.hv.se/utbildning/program/lantmatarprogrammet---samhallsbyggnad-och-samhallsplanering-heltid-campus-tgssp/


Lantmäteriingenjör
Information om Lantmäteriingenjör, Högskolan Väst (öppnas i nytt fönster)

Lantmätarprogrammet med inriktning mät och kartteknik
Utbildningen lämpar sig för dig som till arbeta med de tekniska delarna inom 
Lantmäteribranschen
Information om Lantmätarprogrammet med inriktning mät och kartteknik, Karlstad universitet 
(öppnas i nytt fönster)

Lantmätarprogrammet
Den här utbildningen ger dig möjlighet att välja inriktning. Du kan välja att utbilda dig till 
förrättningslantmätare eller välja en teknisk inriktning.
Information om Lantmätarprogrammet, Högskolan i Gävle (öppnas i nytt fönster)

UTBILDA DIG TILL MÄTNINGS OCH 
KARTINGENJÖR

https://www.hv.se/utbildning/program/lantmateriingenjor-heltid-campus-tglin/
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/TGLMK
http://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Program/Programsidor/Grundniva/Lantmatarprogrammet-180-hp.html


Vill du arbeta som systemutvecklare behöver du ofta en treårig utbildning på högskola eller 
universitet. Vill du arbeta som drifttekniker kan du läsa relevant utbildning på yrkeshögskola 
eller en utbildning på högskola eller universitet.

Här nedan ser du ett axplock av utbildningar som kan leda till ett arbete på Lantmäteriet.

Dataingenjörsprogrammet, Högskolan i Gävle
Information om Dataingenjörsprogrammet (öppnas i nytt fönster)

IT utbildningar, Högskolan Dalarna
Information om IT utbildningar på högskolan Dalarna (öppnas i nytt fönster)

IT utbildningar, Uppsala Universitet
Information om IT utbildningar på Uppsala universitet (öppnas i nytt fönster)

UTBILDA DIG TILL SYSTEMUTVECKLARE 
ELLER DRIFTTEKNIKER

https://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Program/Programsidor/Grundniva/Dataingenjorsprogrammet-180-hp.html
https://www.du.se/sv/Utbildning/vara-utbildningar/data--it/
https://www.it.uu.se/student/programmes_and_courses?lang=sv


LYCKA TILL I FRAMTIDEN!

www.lantmateriet.se

www.linkedin.com/company/lantmateriet

www.facebook.com/lantmateriet

www.instagram.com/lantmateriet

KONTAKT 

employerbrand@lm.se

Annelie Hörberg 0725087573

Maria Nässert Eriksson 0768331015

http://www.lantmateriet.se/
http://www.linkedin.com/company/lantmateriet
http://www.facebook.com/lantmateriet
http://www.instagram.com/lantmateriet
mailto:employerbrand@lm.se

	Vill du bli en samhällsbyggare?
	Vill du bli en samhällsbyggare?���
	Vad vill du göra i framtiden?�
	Bildnummer 4
	film
	Bildnummer 6
	film
	Bildnummer 8
	film
	Utbilda dig till civilingenjör eller ta masters examen inom lantmäteri 
	Utbilda dig till förrättningslantmätare
	Utbilda dig till mätnings och kartingenjör�
	Utbilda dig till systemutvecklare eller drifttekniker
	Lycka till i framtiden!

