
Fastighetsbranschens 
egen skola 

Fastighetsakademin

Skapa dig en framtid inom fastighetsbranschen



Branschens egen skola  
som utbildar dig för framtiden 

Välkommen till Fastighetsakademin, en yrkeshögskola i Göteborg som ägs och drivs av ett 
60-tal både kommunala och privata fastighetsbolag, primärt verksamma i Västsverige. 

Tack vare detta är fastighetsbranschen mycket engagerad i skolans utveckling och delaktig i 
utbildningarnas innehåll och utformning. Skolan grundades 1999 och har sedan dess utbildat 
över 3 000 medarbetare och merparten är idag verksamma inom fastighetsbranschen, som 
tekniker, fastighetsingenjörer, fastighetsförvaltare, projektledare, chefer med flera. En examen 
från Fastighetsakademin ger dig tillträde till fastighetsbranschen och ett spännande yrkesliv.

Du utbildas av de bästa

Som student på Fastighetsakademin utbildas du av pedagogiska lärare som är handplockade 
direkt från branschen. Samtliga har både djupgående teoretiska kunskaper och gedigna 

praktiska erfarenheter inom sina respektive utbildningsområden och finns alltid nära till hands 
för att svara på frågor och ge konstruktiv feedback. Under utbildningen får du ta del av lärorika 
och utvecklande LIA-platser, intressanta gästföreläsare och skräddarsydda utbildningar.





Utbilda dig inom en bransch som  
leder till jobb  

Det finns många anledningar att påbörja en karriär inom fastighetsbranschen. Är du på jakt efter 
ett omväxlande jobb där du får möjlighet att bredda ditt nätverk samtidigt som du skapar värden 

för samhället? Eller vad sägs om att vara med och minska klimatavtrycket genom att delta i byggandet 
av framtidens fastigheter? Du bestämmer själv vad en utbildning genom oss på Fastighetsakademin ska 
innebära för ditt framtida yrkesliv och utveckling.

Fyra skäl att välja fastighetsbranschen
• I fastighetsbranschen finns det en rad olika arbetsroller och optimala förutsättningar  

för personlig utveckling.

• Bidra till en mer hållbar bransch som gör skillnad på riktigt för människor och miljö.

• Utveckla ett brett nätverk och skapa kontakter som kan gynna dig i framtiden.

• Satsa på en trygg bransch, med bra anställningsvillkor och möjlighet att skapa en bra 
balans mellan arbete och fritid.



Kvalitet, långsiktighet  
och omtanke i mer  
än 90 år!
Ivar Kjellberg bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i 
Göteborgsområdet. Vi tänker långsiktigt och vill skapa trygga 
områden och miljöer där människor vill leva och arbeta i. 

Vi har möjligheter för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och  
vi har en gedigen grund att bygga på - Ivar Kjellberg grundades  
1932 och drivs idag av tredje generationen. 

Håll utkik på www.kjellberg.se efter lediga tjänster.

Ivar Kjellberg bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i 
Göteborgsområdet. Vi tänker långsiktigt och vill skapa trygga 
områden och miljöer där människor vill leva och arbeta i. 

Vi har möjligheter för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och  
vi har en gedigen grund att bygga på - Ivar Kjellberg grundades  
1932 och drivs idag av tredje generationen. 

Håll utkik på www.kjellberg.se efter lediga tjänster.



FRAMTIDENS MÖJLIGHETER 
FINNS HOS HSB
I snart 100 år har vi tillsammans med våra medlemmar 
arbetat för att fler ska få ett hem att längta till. Och det 
fortsätter vi göra genom att erbjuda nyproducerade 
bostäder, ett heltäckande förvaltningsutbud och 
bedriva världsunik forskning i HSB Living Lab.

Var med och skapa framtidens hållbara boende 
tillsammans med oss - Välkommen till HSB Göteborg!

Välkommen till branschen  
som gör verklig skillnad! 

Fastighetsbranschen är branschen för dig som vill bidra till en grön och mer hållbar framtid. För 
att värna om vår miljö, omvärld och framtid måste energianvändningen minskas drastiskt. Genom 

att förädla och optimera befintligt fastighetsbestånd och samtidigt bygga mer energieffektivt kan 
fastighetsbranschen göra stor skillnad. 

Vill du kombinera ett spännande, utmanande och ansvarsfullt arbete med fokus på hållbar förvaltning 
och effektivare energianvändning har du hittat rätt. Fastighetsbranschen är idag en stor energianvändare 
och samtidigt en del av lösningen för att nå klimatmålen. Jobben i branschen är tvärvetenskapliga och 
spänner över allt från teknik, ekonomi och juridik till att jobba med hyresgästrelationer. Utöver att 
fastighetsbranschen erbjuder utvecklande arbeten är anställningsbehovet mycket stort. Det är stora 
pensionsavgångar de kommande åren, det sker en stor teknisk utveckling och många byggnader har ett 
stort renoverings- och uppgraderingsarbete framför sig. 

Fastighetsbranschen är en framtidsbransch – välkommen till fastighetsbranschens egen skola! 

Ingemo Ilander 
Rektor på Fastighetsakademin



"Vill du kombinera ett spännande, utmanande, 
ansvarsfullt arbete med fokus på hållbar  

förvaltning och effektivare energianvändning 
har du hittat rätt."

Ingemo Ilander, 
Rektor på Fastighetsakademin



Våra utbildningar

Fastighetsförvaltare med 
teknisk inriktning 

Läser du till fastighetsförvaltare får du all nöd-
vändig kunskap och praktisk erfarenhet som 

krävs för att kunna ta ett strategiskt ansvar för drift, 
underhåll och utveckling av ett fastighetsbestånd. 
Du har även många både interna och externa kon-
taktytor. Som fastighetsförvaltare är du spindeln i 
nätet och har även en god dialog med hyresgäster, 
leverantörer och entreprenörer. Samtidigt som att 
ekonomin planeras ansvarsfullt och långsiktigt. 

Fastighetsbranschen utvecklas ständigt och går mot 
en grönare framtid och har därför ett stort behov av 

medarbetare med expertis inom miljömedvetna val 
och optimering av resurser. Utbildningen ger dig 
goda kunskaper inom energieffektivisering. Rollen 
som fastighetsförvaltare är bred och rymmer både 
teknik och juridik, såväl som ekonomi och affärsut-
veckling. En utbildning för dig som vill ha en bred, 
varierande och mycket stimulerande roll.

Efterfrågan på fastighetsförvaltare är fortsatt stor 
och så även utbudet av karrirärsmöjligheter. Bland 
annat finns det stora behov för fastighetsförvaltare, 
fastighetsingenjör, energispecialist, projektledare, 
driftsansvarig, teknisk förvaltare, energiingenjör, 
driftingenjör men också många fler.

Nyfiken på att veta mer om utbildningen?  
Läs mer här: www.fastighetsakademin.se/fastighetsforvaltare/



Vi äger och vårdar många av husen som är  
karakteristiska för Göteborg. Teatrar, palats och 
andra byggnadsminnen som förflyttar besökarna 
hundratals år tillbaka i tiden när de kliver in  
genom dörrarna. Är du en av dem som i framtiden 
kommer arbeta med att förvalta våra byggnader  
så de finns kvar till nya generationer? 

Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på higab.se

Vi söker dig som vill arbeta  
med tidsresor i framtiden

Varför valde du utbildningen? 
- Jag har alltid varit intresserad av hus och 
byggnader. Utbildningen skapar bra möjlig-
heter att komma in i branschen. 

 Vad har du tagit med dig hittills från  
utbildningen?
- Till att börja med är jag väldigt imponerad 
av innehållet. Jag har fått lära mig mycket 
inom juridik och ekonomi men även tekniska 
delar såsom byggfysik och hur flöden 
fungerar. 

Hur ser du på framtiden? 
- Jag vill jobba inom fastighetsbranschen 
inom något område. Ju mer jag läser desto 
mer börjar klarna gällande vad jag vill göra. 

Marie Brogren, 
Blivande fastighetsförvaltare 



Våra utbildningar

Fastighets- och energitekniker  

Som fastighets- och energitekniker är du 
otroligt eftertraktad av framtida arbetsgivare. 

Aldrig tidigare har branschen haft så stort behov 
av tekniker tack vare en ökad digitalisering, 
ett ökat behov av energioptimering och stora 
pensionsavgångar.

Efter tre terminer och avklarad examen kommer 
fastighetsbranschen att ta emot dig med öppna 
armar, vilket innebär en garanterad anställning 
med  ett brett utbud av möjligheter att välja bland, 
alltifrån fastighetstekniker, energispecialist, 
drifttekniker, drifts- och fastighetstekniker, 
energitekniker, fastighetsvärd, husvärd och huschef 
till fastighetsansvarig. Kort sagt en utbildning som 
kommer att leda till jobb.

Utbildningen till fastighets- och energitekniker ger 
omfattande kunskaper i användning och optimering 
av en rad olika tekniska system, ett både spännande 
och ständigt utvecklande jobb. I detta ryms både 
kunskap och praktisk erfarenhet av hur man ser 
till att systemen fungerar optimalt med hänsyn till 
bland annat myndighetskrav, energianvändning 
och hyresgästers förväntningar. Samtidigt som stor 
vikt läggs vid installationstekniska frågor, eftersom 
särskilt nyproducerade fastigheter har mycket 
avancerade tekniska system. Som tekniker har 
man också stor insyn och påverkan i ett bestånds 
energioptimering och bidrar därmed till en mer 
hållbar framtid.

Nyfiken på att veta mer om utbildningen?  
Läs mer här: www.fastighetsakademin.se/fastighets-och-energitekniker



VENTILATION
• OVK-besiktning
• Injustering
• Certifierad kanalrengörning
• Förebyggande underhåll

SERVICEAVTAL
• Löpande och förebyggande
• Felavhjälpande underhåll
• Energiövervakning
• Ventilation och värmecentral
• Fjärrövervakning

VÄRMEINJUSTERING
• Utredning och felsökning
• Projektering och beräkning
• Ventil- och termostatbyte
• Temperaturövervakning

VVS
• Utredning och felsökning
• Åtgärder och entreprenader
• Tappvattenutredningar
• Felavhjälpande underhållFör oss startar ett projekt med att förstå ert 

behov. Eftersom vi ser varje fastighet som 
unik så ser vi varje projekt som unikt.  
 
Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång 
av er anläggnings status och eventuella 
åtgärdsförslag.

www.canmera.se - 031-337 83 00

Vi ser till att er fastighet  
fungerar som den skall!

Varför valde du utbildningen? 
- Den verkade intressant och det finns  
mycket jobb inom yrket. 

Vad var viktigt för dig i valet av skola? 
- Att skolan skulle hålla hög kvalitet och 
vara branschägd. Båda kriterierna uppfyllde 
Fastighetsakademin. 

Vad vill du jobba med efter avslutad  
utbildning? 
- Jag vill jobba inom fastighetsbranschen, 
helst med energioptimering. 

Nathalie Can,  
Blivande fastighets- och energitekniker 



Efter utbildningen väntar en spännande 
framtid i fastighetsbranschen 

En bransch som aldrig står still och ständigt utvecklas, så kan man beskriva fastighetsbranschen. 
Möjligheterna är många efter avklarad utbildning och du bestämmer själv vilket område du vill nischa 

in dig på, beroende på vilken utbildning som du har läst. Fastighetsbranschen är alltid i behov av nya 
kompetenser och tillsammans med oss på Fastighetsakademin får du rätt verktyg för att börja arbeta från 
dag ett efter examen.

Vill du bygga 
stad med oss? 
Vi bygger plats 
för dig.
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Handplockade lärare
Samtliga av våra engagerade 
och ämneskunniga lärare är 

handplockade direkt från 
branschen. Med både djup-
gående teoretiska kunska-
per och gedigna praktiska 
erfarenheter. Redo för att 
besvara frågor och ge dig 

bästa support under din tid 
hos oss.

3000 examinerade
Fastighetsakademin har 

sedan start utbildat omkring 
3000 medarbetare till fastig-
hetsbranschen. Vi är otroligt 

glada över att ta del av 
tidigare studenters resor och 
imponerande karriärsprång.

96 % får anställning
96 % av våra examinerade 

studenter har anställning vid 
examen. Många rekryteras 
redan under sin LIA-prak-
tik, vilket inte kan göra oss 
annat än malliga över våra 

studenters otroliga driv och 
kompetens.

Branschägd
Att Fastighetsakademin ägs 
av stadens fastighetsbolag 
gör oss helt unika. Detta 

garanterar att utbildning-
arnas innehåll motsvarar 
branschens behov och att 

du erbjuds en skräddarsydd 
utbildning med otroliga 

framtidsutsikter.



Vi skapar morgondagens hem  
– trivsamt, tryggt och miljövänligt  
tillsammans med göteborgarna.

Familjebostäder ingår i Framtidenkoncernen, Sveriges största 
allmännyttiga bostadskoncern, vilket ger bra karriärmöjligheter.

Välkommen till oss!

Vi skapar morgondagens hem  
– trivsamt, tryggt och miljövänligt 
tillsammans med göteborgarna.

Familjebostäder ingår i Framtidenkoncernen, Sveriges största allmännyt-
tiga bostadskoncern, vilket ger bra karriärmöjligheter.

Välkommen till oss!

Hur ser min framtid som fastighetsförvaltare ut? 
Just nu har branschen ett slukande behov av kunniga fastighetsförvaltare, då dagens 
fastighetsbestånd blir alltmer teknikintensiva samtidigt som fastighetsbranschen är 
under stark tillväxt. 

Som fastighetsförvaltare har du ett övergripande ansvar gällande drift och planering av 
fastigheter, vilket innebär att du hanterar fastigheters tekniska system och ser till att de 
fungerar som de ska. Fastighetsbranschens digitalisering och ökade energieffektivisering 
gör att en fastighetsförvaltare har yttersta ansvaret för utveckling och implementering av 
smarta tekniska lösningar. Ett yrke som både privata och kommunala bolag efterfrågar 
arbetskraft inom. 

Hur ser min framtid som fastighets-  
och energitekniker ut?  
Vill du arbeta med skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system så att dessa 
fungerar optimalt, både ur hållbarhets- och trivselaspekt? Det får du göra som utbildad 
fastighets- och energitekniker. En fastighets- och energitekniker arbetar med innovativa 
lösningar för att identifiera tekniska problem, parallellt med att optimera resursanvänd-
ningen för en mer hållbar framtid. Idag är det stor efterfrågan på kompetenta medarbeta-
re och företag inom fastighetsbranschen rekryterar tekniker på löpande band till följd av 
en ökad digitalisering och krav på smartare resursanvändning.

Ta del av våra studenters omdömen på 
fastighetsakademin.se



En föränderlig 
bransch som  
behöver  
nya talanger 

Redan från dag efter avslutad utbildning är 
du eftertraktad bland framtida arbets- 

givare. Fastighetsbranschen står inför en stor 
omställning och har förändrats mycket de  
senaste åren tack vare en ökad digitalisering, 
ett ökat behov av energioptimering och  
omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Teknik 
Var med och bidra till en bättre vardag för 
människorna som verkar, bor och vistas i 
fastigheterna. Vi ska sköta fastigheternas 
ekonomi och hålla oss uppdaterade kring 
ny teknik och nya sätt att arbeta ännu mera 
hållbart. 

Hållbarhet 
Utbilda dig och var med i omställ- 
ningen mot ett mer hållbart samhälle och 
en grönare framtid. Genom minskat re-
sursutnyttjande, klimatsmart nyproduk-
tion och förädling av befintligt bestånd.

Variation
Fastighetsbranschen är tvärvetenskaplig 
och rymmer en bred palett av yrkesroller, 
alltifrån projektledare, fastighetsförvaltare, 
till driftansvariga och energitekniker.

Framtid 
Det finns en rad olika typer av byggnader 
och olika verksamheter som huserar i dem. 
Det innebär att det ställs varierande krav 
på oss som arbetar i fastighetsbranschen. 
Vårt jobb är att ta hand om byggnaderna 
och rusta dem inför framtiden. 



Inga särskilt utsatta områden 
i Göteborg 2025

Fossilfri allmännytta 2030

30% lägre energianvändning 2030

Mobilitetserbjudanden till alla 
hyresgäster 2030

Det händer mycket på Bostadsbolaget. 
Som en del av Göteborgs allmännytta är vi med och påverkar 
staden på riktigt. Vi står inför utmanande och ambitiösa mål 

som vi strävar efter att nå tillsammans - som ett lag. 

Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? 
www.bostadsbolaget.se/ledigajobb

Bostadsbolaget är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad. 
Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.



Vardagsnära   
fastighetsförvaltning!
GöteborgsLokalers uppdrag är att förvalta och utveckla lokala och 
välfungerande handels- och mötesplatser till nytta för boende, 
verksamma och besökare i Göteborg. Genom att välja en utbildning 
inom fastighet kan du vara med och göra verklig skillnad. 

Kolla in www.goteborgslokaler.se och följ oss gärna i våra sociala kanaler.

Se 
hit!

Diplomerad fastighetsförvaltare 

Fastighetsakademin skräddarsyr och anpassar utbildningar efter vilka behov som finns 
i branschen. Vår utbildning till Diplomerad fastighetsförvaltare är en möjlighet att 

vidareutbilda dig till fastighetsförvaltare samtidigt som du arbetar. Utbildningen vänder 
sig till dig som antingen redan arbetar i fastighetsbranschen och vill vidareutbilda dig, 
eller du som vill byta yrkesbana. Här får du en gedigen utbildning som sträcker sig över 
ett år, 36 veckor. Du får lära dig det mesta en fastighetsförvaltare behöver i sin yrkesroll. 

Vi tar förvaltarrollen på största allvar och ger dig de bästa förutsättningarna att göra ett 
bra jobb i branschen. Vår diplomutbildning till fastighetsförvaltare sträcker sig över två 
terminer, vilket behövs för att du ska lära dig fastighetsförvaltarens olika kompetenser.

1-årig utbildning som ger dig tillträde till fastighetsbranschen. Utbildningen omfattas av 
72 stycken tillfällen, förlagt under kvällstid. Priset är 74 000 kr exkl. moms för företag och 
74 000 kr inkl. moms för privatpersoner. Kurslitteratur ingår.



”Om du har ambition och driv är  
Fastighetsakademin helt rätt val” 

För Sanna Gerhardsson har intresset 
för fastigheter varit naturligt sedan 

barnsben. Tidigt fick Sanna vara med 
och följa hur hennes familj förvaltade 
fastighetsbestånd och intresset växte sig allt 
starkare med tiden. Idag arbetar Sanna som 
förvaltningsassistent på Balder efter att ha 
studerat till Diplomerad fastighetsförvaltare 
hos oss på Fastighetsakademin. 
Utbildningen i kombination med 
tidigare arbetslivserfarenheter inom 
centrumplanering och ett högt personligt 
driv har gett henne en stabil grund att stå 
på, men än är hon inte klar inom branschen, 
menar Sanna.

- Upplägget och kursplanen för utbildningen 
passade mig väldigt bra. Under utbildningen 
var det viktigt att jag kunde arbeta samtidigt 
hos Balder, vilket gick att göra med ett bra 
upplägg. Från dag ett fick jag chansen att om-
vandla mina teoretiska kunskaper i faktiska 
arbetsmoment och på så vis kunde jag ta stora 
kliv i min utveckling. 

Hur ser en vanlig 
arbetsdag ut för dig? 
- Jag jobbar mycket med projekt och är lite 
av en spindel i nätet. Oftast jobbar jag nära 
förvaltare och har varierande uppgifter som 
innefattar allt från fastighetsteknik, juridik 
och ekonomi till affärsutveckling och uthyr-
ning av lägenheter. Varierande dagar med 
högt tempo helt enkelt! 

Enligt Sanna var valet av skola och utbildning 
självklart. Hon ville utbilda sig på en så bra 
skola som möjligt för att kunna bygga vidare 

på sin karriär och så småningom nå sitt lång-
siktiga mål. Målet är att bli förvaltare och på 
sikt affärsområdesansvarig. 

- Jag valde Fastighetsakademin på grund av 
att det är Sveriges bästa skola och att den är 
branschägd. Lärarna håller hög kvalitet och 
de ger dig alla förutsättningar för att lyckas. 
Både kursplanen och utbildningsmaterialet 
är ”hands-on” för branschen, vilket medför 
bra med förståelse och kunskap i praktiska 
arbetsuppgifter. Jag kan rekommendera 
Fastighetsakademin för den som har 
ambition att utveckla sig själv och ta steget 
in i branschen, men också för den som vill ta 
ytterligare kliv i sin karriär. 

Sanna Gerhardsson, 
Diplomerad fastighetsförvaltare 



Långsiktighet
Engagemang
Öppenhet
Kunden i fokus

Läs mer om oss på www.kmab.se/vardegrund

Utbilda dig och bidra till den  
gröna omställningen 

Som yrkesmänniska inom fastighetsbranschen är du med och gör skillnad på riktigt för 
människor och miljö. I slutändan innebär det att dina arbetsinsatser gör människors liv mer 

kvalitativa genom att husen där de bor eller jobbar fungerar som de ska. Det gäller alla sorters 
förvaltningsjobb och tekniska arbeten, där du är ansvarig för att underhålla, effektivisera och 
optimera både gamla och nya byggnader så att de håller hög standard långsiktigt. 



För oss är människor det viktigaste som finns. Våra 
byggnader planeras, byggs och förvaltas av människor. 
Och människor studerar, forskar, bor och arbetar i 
våra hus. Hos oss kan du bland annat arbeta som 
drifttekniker, driftingenjör, energiingenjör, teknisk 
förvaltare, fastighetsförvaltare, hållbarhetssamordnare, 
innovationssamordnare, projektledare och 
fastighetsutvecklare. 

Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag  
och de kommande åren behöver  
vi förstärkning!
 

Tillsammans stärker vi 
Sverige som kunskapsnation  

 Läs mer om oss på akademiskahus.se  
och följ oss i våra sociala kanaler: @akademiskahus
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”Klimatneutralitet i hela  
värdekedjan till år 2035”

Framgång för Sveriges lärosäten betyder 
framgång för Akademiska Hus som äger 

och förvaltar universitet och högskolor. Aka-
demiska Hus är ett av våra samarbetsföretag 
som erbjuder LIA-praktikplatser för våra 
studerande. Vi passade på att ta en prat-
stund med Tony Wolf, fastighetsförvaltare 
hos Akademiska Hus, för att få en inblick i 
hur de arbetar för att bli mer hållbara och 
hur samarbetet med oss fungerar. 

- Med en gemensam vision är det lättare 
att dra åt samma håll. Vi måste alla bidra. 
Var och en i sitt jobb. Vi har redan en unik 
kompetens tack vare vårt långa samarbete 
med Sveriges universitet och högskolor. Den 
kompetensen ska vi odla och stärka.

På samma sätt som Akademiska Hus arbetar 
med kompetensutveckling arbetar de med 
hållbarhet. Ett hållbarhetsarbete som ge-
nomsyrar hela verksamheten och integreras 
i de mål som sätts upp. 

- Vi baserar vårt hållbarhetsarbete på Global 
Compacts tio principer och tar ut riktning-
en för arbetet genom att basera vårt värde-
skapande på FN:s globala hållbarhetsmål. 
Hållbarhetsperspektiven är djupt integre-
rade i hela verksamheten och våra mål och 
aktiviteter stödjer väl de globala mål och 
tillhörande delmål som vi bedömt vara mest 
prioriterade. På så sätt bidrar vi till att nå de 
globala målen. Vi har en strategi för hur vi 
ska nå klimatneutralitet. Den ger oss tydlig-
het och vägledning i beslut och handling för 
att kunna nå vårt nya klimatmål – klimat-
neutralitet i hela värdekedjan till år 2035.

Akademiska Hus är en av Fastighetsakade-
mins delägare och medlem i FABUR (Fast-
ighetsbranschens centrum för Utbildning 
och Rekrytering). De är representerade i 
FABUR:s styrelse och skolans ledningsgrupp 
samt har ett gott samarbete med oss gällan-
de LIA-praktikplatser och rekrytering. 
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Välkommen till Fastighetsakademin! 
J A Wettergrens gata 14, 421 30 Västra Frölunda
Telefon: 031-734 11 60
Email: info@fastighetsakademin.se
www.fastighetsakademin.se


