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Sammanfattning 

Denna förstudie syftar till att utveckla och beskriva utmaningarna inom 

anläggningsbranschen och hur dessa påverkar framtidens kompetensbehov. Resultatet som 

redovisas i denna rapport har uppnåtts genom dialog med branschens aktörer och tillgänglig 

litteratur inom området. Arbetet visar att det är svårt att utifrån tillgänglig statistik få en 

helhetsbild av hur kompetensbehovet (numerärt) ser ut för anläggningsbranschen idag och 

att det behövs en fördjupad kartläggning för att veta hur många utbildade med 

anläggningsinriktad kompetens som behövs på olika nivåer i utbildningssystemet. 

 

I denna rapport har ett antal angelägna forskningsuppgifter omnämnts. Viktiga delar i ett 

forskningsuppdrag bör vara: 

 Att göra mera omfattande studier för att fastställa viktiga strategiska osäkerheter 

och att i olika modeller beskriva konsekvenser för anläggningsbranschen av olika 

”framtider”. 

 Att beskriva hur olika ”framtider” påverkar kompetensbehoven i branschen. 

 Att arbeta fram och pröva ett antal centrala ”förändringsindikatorer” som 

branschens aktörer kan använda för att förhålla sig till samhälls- och 

teknikutvecklingen. 

 Att ta fram förslag till regler/riktlinjer/handlingsplaner att följa för att möta tecken 

på förändringar av stor betydelse för anläggningsbranschens 

kompetensförsörjning. 

 Att utveckla och pröva metoder för att göra helhetsbedömningar av framtida 

kompetensbehov i branschen. Kompetensbehov möts genom utbildning och 

fortbildning. 

 Att kartlägga ”kritiska faktorer” i systemet, vilket inte minst berör 

kompetensmässiga flaskhalsar, exempelvis rörande lärare med relevant kompetens 

för att utbilda för anläggningsbranschens behov, anläggningsdykare och andra 

grupper.  

 Att pröva och utvärdera insatser för att öka branschens attraktionskraft. Detta kan 

bland annat handla om att få fler kvinnor till branschens olika yrken, men kan även 

beröra frågor om hur arbetet organiseras, arbetstidens förläggning mm. 

Branschen, exempelvis via nätverk som KIA, har ett stort ansvar för att, med stöd av denna 

förstudie, fortsätta att bygga ett samarbete för utveckling av branschen. I arbetet med denna 

studie har relationer mellan olika aktörer stärkts. Flera aktörer finner det angeläget att 

samverka. Samverkan bör dels ske inom ramen för det operativa arbetet som sker idag och 

dels inom ramen för Trafikverkets FOI-verksamhet. 
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1 Bakgrund och syfte 

Anläggningsbranschen är en vid bransch som omfattar allt från vägar och järnvägar till 

vatten och avlopp i såväl stad som på landsbygden. För att erhålla en väl fungerande 

infrastruktur som bidrar till en hållbar samhällsutveckling behövs kompetens inom alla 

skeden av processen; Utredning/planering, projektering, produktion samt drift/underhåll 

och på alla utbildningsnivåer från yrkesarbetare till forskare.  

 

 

Fig 1. Processbild 

 

Anläggningsbranschens kompetensbehov är och har varit i fokus under en längre tid. I 

mitten av 2000-talet fördes diskussioner inom dåvarande FIA (Förnyelse i 

anläggningsbranschen) om branschens behov av kompetens. Kommande pensionsavgångar 

sågs som kritiska och gemensamma insatser bedömdes nödvändiga för att säkra 

kompetensförsörjningen. Ett resultat av FIA-arbetet var bildandet av nätverket KIA 

(Kompetensförsörjning i anläggningsbranschen) där Trafikverket, Sveriges Byggindustrier 

med medlemsföretag och Svenska Teknik&Designföretagen med medlemsföretag ingår. 

(Mer information om KIA finns på www.kianatverket.se) KIA:s uppdrag är att arbeta för att 

få tillräckligt många utbildade inom för branschen kritiska utbildningar och att få ett 

innehåll i utbildningarna som svarar mot branschens behov.  

KIA har under åren arbetat med en mängd åtgärder i kompetensförsörjande syfte och tog 

under 2014 beslut om att göra en summering av hittills genomfört arbete som grund för 

nästa steg i utvecklingen av samarbetet i branschen kring kompetensförsörjningsfrågor. 

Som grund för summeringen arrangerade KIA hösten 2014 Anläggningsbranschens 

kompetensdag med syfte få en uppdaterad bild av läget vad gäller kompetensförsörjningen i 

branschen. Under dagen diskuterade representanter från Trafikverket, Sveriges 

byggindustrier, Svenska Teknik&Designföretagen, konsulter, entreprenörer och 

utbildningsanordnare läget avseende kompetensförsörjningen till branschen. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att kompetensförsörjningsfrågorna fortsatt står högt 

på agendan och är viktiga att samarbeta kring. Resultatet visade också att branschen saknar 

en gemensam målbild som beskriver det framtida kompetensbehovet för branschen som kan 

fungera som vägledning för såväl det branschgemensamma arbetet som för arbetet i 

respektive företag och organisation. 

Centrala frågeställningar som har bäring mot kompetensförsörjning är; Kommer de 

planerade infrastruktursatsningarna att kunna genomföras? Klarar anläggningsbranschen 

av de framtida utmaningarna och omställning till nya förutsättningar i omvärlden? Vilken 

kompetens behöver branschen och hur ser resursbehovet ut? 
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Stora behov av nyinvestering och underhåll kombinerat med åldersavgångar bland 

medarbetare understryker vikten av ny kompetens. Vi ser trender med mindre kullar på 

gymnasierna och ökad andel utländsk arbetskraft inom branschen, hur påverkar detta samt 

den utveckling som sker inom anläggningsbranschen den framtida kompetensförsörjningen 

och kompetensbehovet? 

Kompetensförsörjning handlar om att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid för att möta 

organisationens behov.  Kompetensförsörjningsprocessen består av flera delar enligt 

nedanstående bild. 

 

 

 

 

Fig 2. Kompetensförsörjningsprocessen 

 

Attrahera (att skapa ett intresse hos potentiella medarbetare för att arbeta inom 

organisationen/företaget), utveckla i verksamheten och genom fortbildning samt behålla 

och avveckla är delar som vanligtvis ingår i organisationens/företagets kompetensarbete. 

Grundutbilda, som omfattar allt från gymnasieutbildning till forskarutbildning, hanteras av 

utbildningsaktörer. Inom ramen för branschsamarbeten som KIA hanteras frågor som rör 

attrahera och grundutbilda. Inom KIA handlar det om att få tillräckligt många utbildade 

inom för branschen kritiska utbildningar och att få ett innehåll i utbildningarna som svarar 

mot branschen behov. 

Syftet med denna förstudie är att verksamma i anläggningsbranschen ska få bättre kunskap 

om vad som kan påverka framtida kompetensbehov och om förutsättningar att rekrytera 

medarbetare till anläggningsbranschen. Förstudien ska resultera i en beskrivning av 

kompetensbehov i nutid och framtid och vilka förutsättningar som är väsentliga för att säkra 

den framtida kompetensförsörjningen. Resultatet ska utgöra underlag för att initiera 

fördjupade studier (forskning) inom områden där mer kunskap behövs, underlag för eget 

arbete med kompetensförsörjning inom respektive företag/organisation samt kunskap för 

branschens samlade arbete med kompetensförsörjning inte minst gentemot 

utbildningsaktörerna i utvecklingen av utbildningarna.  

Förstudien finansieras av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska 

Teknik&Designföretagen.  

2 Uppdrag och metod  

Resultatet som redovisas i denna rapport har uppnåtts genom dialog med branschens 

aktörer och tillgänglig litteratur inom området. Arbetet har till stor del genomförts under en 

workshop med utbildningsväsendet och branschens aktörer. Målet har varit att fånga de 

trender som kan påverka kompetensbehov inom anläggningsbranschen. Med dialogen som 

Attrahera Rekrytera Utveckla i  
verksamheten 

och genom  
fortbildning 

Grund-
utbilda 

Behålla Avveckla 
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grund har kompetensbehovet ringats in. Till workshopen bjöds en bred grupp in från 

utbildningsväsendet och branschens aktörer, exempelvis beställare, rådgivare, utförare och 

fackliga organisationer. Under en dag arbetade ca 30 personer med att fördjupa kunskapen 

om nuläget och trender som påverkar kompetensförsörjning inom anläggningsbranschen. 

Genom att tillsammans göra en gemensam backcastingövning och diskutera hur vi 

gemensamt bör göra för att nå våra mål resulterade arbetet i ett antal förslag till fortsatt 

arbete. Anläggningsbranschen gavs också en möjlighet att dela bilder och stärkande 

berättelser med varandra.  

 

Fig 3. Projektets arbetsmetod 

3 Nuläge 

Avsikten med nedanstående sammanställning över förvärvsarbetande och utbildade är att 

belysa problematiken. Det krävs ytterligare analyser för att få fram behov eller avgöra om 

återväxten från utbildningssystemet fungerar. 

3.1 Kompetensförsörjningsbehovet – förvärvsarbetande och åldersavgångar  

De förvärvsarbetande och hur olika yrkesroller förekommer i byggsektorn är en given 

utgångspunkt för studier om kompetensförsörjningen. Med hjälp av SCB:s registerbaserade 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS) har Sveriges Byggindustrier sammanställt antalet 

förvärvsarbetande inom privat bygg- och anläggningsrelaterad verksamhet. Utöver denna 

sammanställning finns ett antal förvärvsarbetande inom offentlig verksamhet med 

anknytning till bygg och anläggning hos bl.a. Trafikverket och i kommuner och landsting. 

Numera är det huvudsakligen olika kategorier av tjänstemän, sedan utförarleden när det 

gäller produktion av anläggningar inom tidigare Vägverket och Banverket har privatiserats. 

Även inom många kommuner upphandlas utförandet av privata aktörer.  

Senast tillgänglig information ur RAMS-registret är från november 2014 och antalet 

förvärvsarbetande i sektorn var då 540 000. Byggsektorn har i samband med Sveriges 

Byggindustriers bearbetning definierats till att omfatta byggindustrin, fastighetsbolag och 

fastighetsförvaltare, arkitektkontor, byggmaterialindustrierna och tekniska konsultbyråer. 
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Inom enbart byggindustrin var det samma år 320 000 förvärvsarbetande. Inom 

byggindustrin går det dessutom att särskilja den anläggningsinriktade verksamheten, som 

omfattade 63 000 förvärvsarbetande eller ca 19 procent av det totala antalet 

förvärvsarbetande inom byggindustrin. 

 

 

Fig 4. Diagram: Byggindustrin. Åldersfördelning – andel förvärvsarbetade i olika åldersintervall. Jämförelse mellan 

husbyggnad och anläggning. Källa: SCB och Sveriges Byggindustrier 

 

I ovanstående diagram framgår det tydligt att andelen äldre är högre inom 

anläggningsbranschen än inom byggindustrin, där drygt 24 procent är 55 år eller äldre, 

vilket ska jämföras med knappt 20 procent inom husbyggnadsverksamheten. Samtidigt är 

andelen yngre än 30 år lägre inom anläggning. 

 

I Sveriges Byggindustriers bearbetning har antalet personer som når 65 års ålder per år 

beräknats. Inom delbranschen anläggning (SNI 42110‐43130) är det mellan 850 -1 100 per 

år med specifik anläggningsinriktad kompetens som uppnår 65 års ålder under perioden 

från 2015 till 2024. 

 

Proportionerna mellan olika yrkeskategorier inom byggindustrin och delbranschen 

anläggning framgår av nedanstående diagram. Det är drygt hälften som är yrkesarbetare och 

man kan anta att en stor del av de som rapporteras med ”yrke okänt” också är verksamma 

inom produktionen. Antagandet bygger på tidigare kännedom om att de med ”okänt yrke” 

har utbildningsbas grundskola. 
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Fig 5. Diagram: Byggindustrin, delbranschen anläggning. Fördelning av arbetskraften på olika yrkesroller.          

Källa: SCB och Sveriges Byggindustrier 

 

För konsultledet är det mer komplicerat att beräkna hur många som är verksamma inom 

anläggning respektive husbyggnad. Konsultföretagen rapporterar inte till SCB med en 

indelning som motsvarar byggindustrins. En utgångspunkt är att anta att fördelningen 

mellan husbyggnad och anläggning i konsultverksamheten motsvarar byggindustrin, där 

ungefär 20 procent av de förvärvsarbetande är verksamma inom anläggning. Men om man 

studerar enbart tjänstemännen i byggindustrin så ser proportionerna något annorlunda ut: 

Av det totala antalet specialister (bl.a. civilingenjörer) i byggindustrin är det ungefär 30 

procent inom anläggning. För de med en kortare högskoleutbildning (bl.a. 

högskoleingenjörer och tekniker) är det ca 23 procent inom anläggning. En rimlig 

bedömning är att ca 25 procent av det totala antalet teknikkonsulter är verksamma inom 

anläggning – det betyder ca 20 000 utöver de 63 000 från byggindustrins delbransch 

anläggning. Åldersavgångarna är inte möjliga att bryta ut på samma sätt som för 

byggindustrin. Storleksordningen kan med det resonemanget sättas till ungefär 500 per år. 

 

Inom Trafikverket går ca 1 800 personer i pension under perioden 2016 – 2025 vilket 

innebär i genomsnitt 180 personer per år. Av dessa har ca 700 direkt koppling mot 

anläggning vilket ger i genomsnitt 70 personer per år. Under perioden 2010 – 2019 

kommer, enligt bedömningar av SKL (2013), 9000 av totalt 31 000 kommunala 

medarbetare inom teknik och samhällsplanering att gå i pension. Totalt 11 000 personer 

kommer att behöva rekryteras för att kommunerna ska kunna klara sina åtaganden inom 

teknik och samhällsplanering, vilket innebär ca 1 000 personer per år. Om vi antar samma 

fördelning som för Trafikverket när det gäller personer med direktkoppling mot anläggning 

ger detta i genomsnitt 390 personer per år. 

 

Den årliga åldersavgången inom anläggningsbranschen kan med ovanstående 

resonemang bedömas till 1 800 – 2 100 per år.  

 

Det mesta talar för att investeringar och underhåll i anläggningsbranschen kommer att 

behöva öka utifrån dagens nivå. Exempelvis aviserar regeringen i den nyligen lagda 

infrastrukturpropositionen en ökning av medel för utveckling, drift, underhåll och 

Ledningsarbete
7% Specialister

4%
Kortare 

högskoleutb/motsv
9%

Kontor och service
11%

Hantverksarbete
29%

Maskinförare mfl
24%

Övriga
4%

Okänt yrke
12%

Förvärvsarbetande i byggindustrin - anläggning
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reinvestering av transportsystemet med mer än 100 miljarder kronor för perioden 2018 – 

2029 jämfört med föregående planperiod 2014 - 2025. Det betyder att antalet 

förvärvsarbetande förväntas behöva öka ytterligare. Den typen av expansion kan mycket väl 

komma att överstiga de numerära behoven till följd av åldersavgångar. Som jämförelse kan 

anges att Byggindustrin totalt sett ökade med ungefär 10 000 förvärvsarbetande per år 

under perioden 2002-2012. Under samma tidsperiod var åldersavgångarna ca 6-7 000 per 

år. Den totala årliga omsättningen av arbetskraft under dessa år var alltså minst 15 000 

förvärvsarbetande. 

 

 

Det finns exempel på hur man regionalt försökt skatta behovet av arbetskraft utifrån 

planerade investeringar. Ett sådant exempel är det arbete som initierats av Östsvenska 

Handelskammaren, Regionförbundet Östsam och Regionförbundet Sörmland med 

rubriceringen ”Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken” och som 

genomförts av Sweco, Henrik Robertsson och Ola Kromnow. Rapporten bedömer att 

sammanlagt ca 13 000 årsarbetskrafter behövs för att bygga Ostlänken och tydliggör 

behoven inom olika yrkesområden. Ett annat exempel på kvantifiering av behoven är 

höghastighetsjärnvägen som har bedömts kunna sysselsätta 80 000 årsarbetskrafter. 

 

Det är svårt att utifrån tillgänglig statistik att få en helhetsbild av hur kompetensbehovet 

(numerärt) ser ut för anläggningsbranschen idag.  

 

En möjlighet för att få en uppskattning av kompetensbehovet är att använda metodiken 

som legat till grund för bedömningarna när det gäller Ostlänken i ett uppskalat scenario 

som omfattar hela riket. 

 

3.2 Utbildningssystemet – anläggningsinriktade utbildningar  

 

Behoven av nyutbildad arbetskraft i anläggningsrelaterad verksamhet berör alla 

förekommande nivåer av yrkesinriktad utbildning; gymnasieskola och motsvarande; 

yrkeshögskolan och utbildade från högskola och universitet. Många behöver ha en 

utbildning som förbereder för just en anläggningsinriktad verksamhet inom planering, 

projektering och produktion medan andra kan vara generellt utbildade och arbeta med 

stödjande uppgifter som exempelvis ekonomi, personalledning mm. Inom konsult- och 

beställarleden krävs dessutom specialister inom olika områden.  

 

I detta avsnitt beskrivs huvudsakligen de utbildningsvägar som är speciellt inriktade på 

anläggningsinriktad verksamhet. Man måste dock komma ihåg att en stor del av utbildning 

och lärande också sker via fortbildningsinsatser inom företag och organisationer. 

 

Utbildningsväsendet på alla nivåer bygger generellt på elevers och studenters intresse för 

utbildningarna, vilket bl.a. leder till en kreativ namngivning av utbildningar i syfte att locka 

elever och studenter. Ett annat generellt drag är att finansieringen av grundutbildningarna 

är direkt kopplad till antalet studerande. Därtill uttrycker representanter för 

arbetsmarknaden missnöje med hur de kan påverka högskolornas utbildningsutbud. 
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Följden av detta blir att matchningen på arbetsmarknaden mellan utbud och efterfrågan av 

arbetskraft brister. 

Kompetensförsörjningen behöver förstås fungera både kvantitativt och kvalitativt. När det 

gäller utbildningarnas kvalitet är problembilden olika i olika delar av skolsystemet. Här 

nedan ges endast en mycket kortfattad bild av problematiken i anslutning till de olika 

utbildningsnivåerna. 

 

3.2.1 Anläggningsinriktade yrkesarbetare och maskinförare 

 

Inflödet av arbetskraft när det gäller yrkesarbetare och maskinförare varierar beroende av 

yrkesgrupp inom anläggning/infrastruktur. De yrkesverksamma finns främst inom 

byggindustrin och arbetar med både renodlad anläggning och anläggningsrelaterad 

verksamhet inom husbyggnad. För de som har en yrkesutbildning är det främst en 

utbildning från gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram som är vägen in i 

branschen. Utbildningsvägar finns också inom vuxenutbildningen (komvux med stödformen 

yrkesvux) och via Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar. 

 

För anläggningsmaskinförare finns det ett kollektivavtalsreglerat utbildningskrav. Det är i 

princip omöjligt att vara verksam som maskinförare inom byggindustrins avtalsområden 

utan att ha ett yrkesbevis eller genomgå en yrkesutbildning som elev eller lärling.  

Inom övriga yrkesområden är förekomsten av yrkesutbildning varierande. Inom vissa 

yrkesområden, exempelvis beläggning av väg förekommer knappt någon formell 

yrkesutbildning. Inom exempelvis bergsprängning, brunnsborrning och jordförstärkning 

förekommer icke-formell yrkesutbildning som branschinitiativ och som vänder sig till 

anställda i företagen. 

 

Ett speciellt område inom anläggningsbranschen är utbildning för järnvägsinriktade yrken. 

Utbildningsverksamheten har tidigare funnits inom staten, som har stått för både personal 

samt krav och innehåll i utbildningar. Numera delas yrkesarbetarkåren mellan statliga 

Infranord och de privata järnvägsföretagen. Trafikverksskolan i Ängelholm står för 

merparten av utbildningarna kompletterat av ett fåtal gymnasieskolor som utbildar 

banarbetare på Bygg- och anläggningsprogrammet och el-, signal- och teletekniker inom El- 

och energiprogrammet. Branschen signalerar att det finns osäkerheter kring de utbildningar 

som har etablerats i gymnasieskolan avseende om de är tillräckligt omfattande för att 

uppfylla erforderlig kompetens. Det är därför nödvändigt att reda ut osäkerheterna kring på 

vilken nivå utbildningarna ska ligga. Branschens parter; Sveriges Byggindustrier och Seko, 

har inlett diskussioner för att om möjligt inkludera järnvägsyrkena bland de yrken som 

hanteras av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. (Byggindustrins Yrkesnämnd definierar 

kvalifikationskrav för yrkesutbildningar och hanterar olika typer av utbildningsvägar.) 

 

Yrkesdykare är en yrkesgrupp med relativt få yrkesverksamma och där branschen är helt 

beroende av en yrkeshögskoleutbildning inom YRGO, Göteborgs stads 

yrkeshögskoleorganisation, för kompetensförsörjningen. 

 

Som framgår av nedanstående tabell är det ungefär 16-17 procent av eleverna i 

gymnasieskolan som väljer en inriktning som är tydligt anläggningsinriktad. Totalt ca 670 

elever om året för närvarande. Mot bakgrund av ovanstående fördelning av arbetskraften i 
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byggindustrin borde det vara minst 20 procent av eleverna som utbildas inom anläggning, 

allt under förutsättning att det totala antalet utbildade motsvarar byggindustrins behov. 

Efter ett antal år av minskat elevantal på Bygg- och anläggningsprogrammet är detta 

tveksamt. 

 

  Antal elever 
årskurs 1 

Antal elever 
årskurs 2 

Antal elever 
årskurs 3 

Totalt Totalt Totalt 

Gymnasieskolan totalt 124 078 101 932 97 131 

Nationella program 96 000 92 325 92 226 

Yrkesprogram 31 802 31 534 31 706 

Bygg och anläggning 3 950 4 081 4 136 

Anläggningsfordon . 422 416 

Husbyggnad . 2 618 2 669 

mark och anläggning . 256 253 

Måleri . 583 635 

Plåtslageri . 190 161 

uppgift om inriktning saknas . 12 2 

 

Fig 6. Tabell: Elever i gymnasieskolan och på Bygg- och anläggningsprogrammet läsåret 2015/2016. Eleverna väljer 

inriktning efter år 1. Källa: Skolverket. 

 

Utbildningarnas kvalitativa innehåll definieras av Skolverket, som genom olika typer av 

styrdokument; bl.a. examenskrav, ämnes- och kursplaner anger målet med utbildningen. 

Uppföljningen av att eleverna har tillägnat sig de kvalifikationer som anges av 

styrdokumenten bör dock förbättras. Skolinspektionen, som är den myndighet som ska följa 

upp utbildningarna och hantera brister i systemet, har inte möjlighet att följa upp resultatet 

av yrkesutbildningen. Detta beror främst på att myndigheten, enligt egna uttalanden, saknar 

personal med yrkesinriktad kompetens.  

 

3.2.2 Tekniker mfl från Yrkeshögskolorna 

 

Utbildningarna inom yrkeshögskolan är tydligt behovsstyrda. Varje utbildning måste visa på 

arbetsmarknadsrelevans. Intressenter såsom arbetsgivare och andra behöver tydliggöra sina 

behov i samband med ansökningar om att få statsbidrag för att genomföra utbildningen. 

Namngivningen av utbildningarna varierar och det är inte helt enkelt att sammanställa 

inriktningarna på de olika utbildningarna och i vilken grad de sörjer för utbildning inom just 

anläggningsområdet. De oftast två år långa utbildningarna har av Myndigheten för 

yrkeshögskolan (MYH) beviljats för två utbildningsomgångar och måste därefter ansöka om 

förnyat statsbidrag. De utsätts därmed för en regelbunden omprövning, varje år försvinner 

etablerade utbildningar i konkurrens med nytillkomna. MYH har en hög ambition att 

fördela medlen så att de tillgodoser ett allsidigt behov på arbetsmarknaden. 

Samhällsbyggnadssektorn har successivt fått en ökad andel av utbildningarna, vilket bl.a. 
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har motiverats med en hög etableringsgrad i branschen efter genomgången utbildning. Dock 

konstaterar MYH att 1 av 3 beviljade utbildningsplatser inom anläggning blir outnyttjade.  

 

De utbildningar som är aktuella i närtid och som är tydligt inriktade mot anläggning eller 

generellt bygginriktade listas i nedanstående tabell.  

Utbildningar inom yrkeshögskolan med indelning enl 
SUN (Svensk utbildningsnomenklatur) 2016 2017 2018 2019 

Åren 2016-
2019 

Utbildningar till kart- och mättekniker 150 210 215 100 675 

Utbildningar till lantmäteritekniker  35 35  70 

Utbildningar till produktionsledare/arbetsledare, bygg 327 529 602 256 1 714 

Övriga utbildningar byggnadsarbete   65 30 95 

Breda utbildningar byggnadsarbete 25 25 25  75 

Utbildningar till järnvägsprojektör 60 35 130 95 320 

Utbildningar till anläggningsprojektör 42 20 40 24 126 

Utbildningar till väg- och gatuprojektör 35 35 35 35 140 
Utbildningar till produktionsledare/arbetsledare, 
anläggning 179 246 325 184 934 

Utbildningar till VA-projektör 115 75 110 110 410 

Utbildningar inom vatten- och miljöteknik 76 86 140 90 392 

Utbildningar till rörnätstekniker     90 90 180 

totalt 1 009 1 296 1 812 1 014 5 131 

 

Fig 7. Tabell: Utbildningar inom yrkeshögskolan med tydlig inriktning mot anläggning respektive generellt 

bygginriktade och med avslut 2016-2019. Tabellen anger antalet beviljade utbildningsplatser och det finns risk för 

att utbildningsplatserna inte fylls. Källa Myndigheten för yrkeshögskolan. 

 

Kvaliteten i yrkeshögskolan följs upp av MYH, som förutom att granska de styrdokument 

som formuleras av de enskilda utbildningsanordnarna i samband med ansökan, även 

genomför kvalitetssäkringsbesök. Dessutom finns en garant för kvaliteten i och med de 

ledningsgrupper som är obligatoriska i denna utbildningsform. I ledningsgrupperna ingår 

representanter från branschen. 

 

3.2.3 Högskoleingenjörer 

 

De treåriga högskoleingenjörsutbildningarna förekommer på totalt 18 lärosäten över hela 

landet. Tre av dessa utbildningar har en tydlig anläggningsinriktning i sitt programnamn, de 

flesta är mer generellt bygginriktade och några är tydligt husbyggnadsinriktade. Om 

utbildningarna studeras mer i detalj ser man att utbildningarna är olika upplagda och har 

olika innehåll. Dessutom är det oftast husbyggnadsverksamhet som präglar utbildningarna. 

Exemplen i de mer generellt inriktade kurserna är oftare hämtade från husbyggnad än från 

anläggning och det saknas på många håll fördjupningsmöjligheter inom anläggning. 

Det är totalt ca 1 200 studenter som påbörjar sina studier till högskoleingenjör med 

bygginriktning varje år. 
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Lärosäte Utbildningsnamn 

Chalmers tekniska högskola Byggingenjör (Göteborg) 

Högskolan Dalarna Byggingenjör (Borlänge) 

Högskolan i Borås Byggingenjör (Borås) 

Högskolan i Gävle Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö (Gävle) 

Högskolan i Halmstad 
Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering (Halmstad) 

Byggingenjör - byggproduktion och projektledning (Halmstad) 

Byggingenjör - fastighet och energi (Halmstad) 

Högskolan i Jönköping 
Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur (Jönköping) 

Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik (Jönköping) 

Högskolan i Skövde Byggingenjör (Skövde) 

Karlstads universitet Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad (Karlstad) 

Kungl. Tekniska högskolan Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design (Haninge) 

Linköpings universitet Högskoleingenjör i byggnadsteknik (Norrköping) 

Linnéuniversitetet Byggteknik, högskoleingenjör (Växjö) 

Lunds universitet 
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik (Lund) 

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik (Lund) 

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur (Lund) 

Malmö högskola 
Byggingenjör, Byggteknik (Malmö) 

Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning (Malmö) 

Byggingenjör, Teknik och arkitektur (Malmö) 

Mittuniversitetet Byggingenjör Hållbart byggande (Östersund) 

 Byggingenjör Hållbart byggande (Östersund) 

Mälardalens högskola Byggnadsingenjörsprogrammet (Västerås) 

Umeå universitet Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik (Umeå) 

Uppsala universitet Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik (Uppsala) 

Örebro universitet Byggingenjörsprogrammet (Örebro) 

 

Fig 8. Tabell: Förekommande högskoleingenjörsutbildningar inom bygg. Källa Sveriges Byggindustrier. 

 

Som nämnts ovan råder stor variation mellan de olika utbildningarna. Tillgången till lärare 

som både uppfyller önskemål om branscherfarenhet och högskolornas krav på 

forskningsmeritering är inte enkel att lösa, särskilt för de mer nyetablerade högskolorna och 

universiteten eftersom de saknar egen aktiv forskning. Just forskningsanknytningen anses 

av många inom högskolevärlden vara en av de viktigaste indikatorerna på kvalitet. 

Samarbetet inom detta område mellan de universitet som utbildar forskare inom exempelvis 

anläggningsområdet och de högskolor som inte har möjlighet att hålla sig med aktiva 

forskarmiljöer är outvecklat.   

 

3.2.4 Civilingenjörer 

När det gäller samhällsbyggnadsrelaterade civilingenjörer utbildas dessa sedan lång tid 

främst på de fyra lärosätena Chalmers, KTH, Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska 

Universitet. Det finns bättre möjligheter till fördjupning inom anläggningsområdet jämfört 

med vad som gäller för högskoleingenjörerna. Totalt är det mellan 600 - 700  studenter som 
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antas per år inom dessa civilingenjörsutbildningar, ett antal som är ganska konstant över 

tiden.  

 

I en forskarrapport ”Utbildning inom väg- och trafikområdet” har Charlotta Johansson 2011 

gjort en lägesredovisning av situationen i Sverige avseende grundutbildning och 

forskarutbildning inom kunskapsområdet väg- och trafik. En övergripande frågeställning för 

projektet var om det finns möjlighet och intresse av att samarbeta över lärosätesgränserna 

för att kunna erbjuda en mer samlad utbildningssatsning. Det föreligger dock fortfarande 

vissa administrativa hinder och oklarheter i samband med registrering av studenterna och 

ekonomin för genomförande av kurser eller program över lärosätesgränserna, vilket 

försvårar samarbete. Detta gäller för utbildning över lärosätesgränserna i stort, och 

medelstilldelningen för grundutbildning måste ses över för att underlätta samarbete över 

lärosätesgränserna. Problemet är således inte specifikt för ämnesområdet väg och trafik. 

3.2.5 Forskare 

En övergripande slutsats från Charlotta Johanssons sammanställning ovan var att det inte 

fanns något ämnesområde där det bedrevs för mycket forskar- och grundutbildning inom 

väg- och trafikområdet. I rapporten konstaterades istället en brist på både forskar- och 

grundutbildad personal inom de studerade ämnesområdena. Utbudet av högre utbildning är 

dessutom starkt kopplat till vilken forskarutbildad personal som finns vid landets högskolor 

och universitet, då kravet för högre utbildning är disputerad undervisande personal. 

Forskningen inom anläggningsrelaterade områden har alltså ett dubbelt syfte: Förutom att 

tillföra ny kunskap och bidra till utveckling behöver den också sörja för återväxten av 

disputerade lärare för landets alla universitet och högskolor med anläggningsinriktade 

utbildningsinslag.  

Chalmers, KTH, Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet har etablerat ett 

nätverk, Sveriges Bygguniversitet, för samverkan inom främst forskningsområdet och viss 

mån även rörande grundutbildningen.  

Samverkan drivs i ett antal temagrupper; Byggkonstruktion, Byggprocess och förvaltning, 

Byggnadens tekniska funktion, Geoteknologi och Vatten och miljö. Ytterligare en 

temagrupp, Trafik och väg, är under bildande. Syftet med Sveriges Bygguniversitet är att den 

bygginriktade forskningen och utbildningen ska få bättre möjligheter att fylla det behov av 

ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart 

samhälle skapar.  

 

3.3 Hur möts utbud och efterfrågan? 

Den numerär som utbildas totalt sett är inte överskådlig om man studerar ett avgränsat 

område som anläggning. Detta beror bland annat på olika sätt att redovisa statistik över de 

olika utbildningsinriktningar och val av kurser inom utbildningarna som förekommer.  

Antalet utbildade elever inom de anläggningsinriktade yrkesutgångarna i gymnasieskolan är 

ca 670 per år, vilket ungefär motsvarar antalet yrkesarbetare som lämnar 

anläggningsbranschen av åldersskäl. Erfarenheten visar dock att ett antal av dessa 

nyutbildade ungdomar söker sig till andra branscher eller fortsatta studier. I ett 
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tillväxtscenario är det uppenbart att tillförseln av nyutbildade från gymnasieskolan inte är 

tillräckligt. 

När det gäller de olika yrkesrollerna för tjänstemän finns ett någorlunda säkerställt 

samband mellan antalet utbildningsplatser i yrkeshögskolan och behoven i branschen. Det 

krävs tydliga utfästelser från företagen i branschen i samband med ansökningarna för att få 

starta utbildningar inom yrkeshögskolan. Frågan är dock om antalet utbildade sammantaget 

är tillräckligt. 

För de utbildade från högskolor och universitet, högskole- och civilingenjörer, finns ingen 

nationell sammanställning över de som har tillägnat sig en anläggningsinriktad kompetens. 

Det finns heller inget krav på att utbildningarna inom högskolor och universitet ska 

motsvara behoven på arbetsmarknaden. Det är istället studenternas intressebaserade val 

som avgör vilka inriktningar som kan utvecklas och vilka som avvecklas.  

 

Det behövs en fördjupad kartläggning för att veta hur många utbildade med 

anläggningsinriktad kompetens som behövs på olika nivåer i utbildningssystemet. Det är 

särskilt viktigt att kartlägga vilka yrkesgrupper som riskerar att utgöra flaskhalsar för att 

planera och genomföra infrastrukturåtgärder. Forskningen som bedrivs behöver också 

fungera för en återväxt av lärare för landets alla högskolor och universitet med 

anläggningsinriktad utbildning. Frågan är bara vem som tar ansvar för att detta sker? 

4 Framtida behov 

Nedan beskrivna behov, trender och konsekvenser har beskrivits av branschföreträdare vid 

detta projekts seminarium samt inhämtats från litteratur. 

När branschföreträdare beskriver en önskad framtid ges en bild av en bransch som har fått 

ordning på efterfrågan och utbud av arbetskraft och som en bransch dit många ungdomar 

söker sig. Det finns en god dialog mellan näringsliv, skola och myndigheter och ordnade 

strukturer för samverkan. Utbildningarna för exempelvis järnvägsteknik och vägutformning 

är anpassade och det finns ett lyckat arbetssätt för att få in även nya svenskar i branschen. 

Det finns gott om praktik- och lärlingsplatser och flera vägar in i branschen. För att denna 

framtid ska bli verklighet ser branschföreträdarna att det behövs en yrkescertifiering och att 

det ges fler ingångar till yrkesinriktade utbildningar. Genom samverkansprojekt med 

samtliga aktörer skapas en åtgärdsplan och arbetet ges mer tyngd pga politiskt stöd och 

resurser. Branschen samarbetar med skolor och genom olika aktiviteter, som t ex skolbesök 

till alla femteklassare, får barn och ungdomar ett ökat intresse för anläggningsbranschen, 

eller samhällsutvecklingsbranschen.  

Nedan några berättelser från framtiden –  

”Vi har högst söktryck till alla utbildningsnivåer av alla branscher. Vi har en bred samsyn 

på oss som samhällsutvecklare. Tidigare sa vi anläggare och samhällsbyggare. Genom att 

möta barn och ungdomar i ett kontinuerligt program har vi ökat attraktiviteten. Flera 

vägar in i branschen. Nytt utbildningssystem - grundutbildning som sedan byggs på 
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parallellt med arbete. Validering av nyanlända gör att vi bättre tar tillvara nyanländas 

kompetens. Branschen har en överenskommelse om att byggprojekt ska säkerställa platser 

för lärlingar och praktikplatser.” Arbetet tog ordentlig fart under hösten 2016 då vi 

startade ett samverkansprojekt med samtliga aktörer. En av de första gemensamma 

aktiviteterna var att ge ut en barnbok – med tillhörande app och dataspel ”Fia och Kia 

bygger en ny stad”. 

”Intresset för att utbilda sig och arbeta inom anläggningsbranschen är enormt. Berörda 

myndigheter, privata näringslivet och hela branschen bidrar med ekonomi och 

engagemang. Det finns gott om praktikplatser och lärlingsplatser. Redan under PRAO:en i 

högstadiet är intresset stort för att komma till anläggningsbranschen och företagen bidrar 

med många platser. Barn och ungdomar får en bra och riktig bild av de yrken som finns 

inom anläggning. Samarbetet mellan utbildningsväsendet och anläggningsbranschen 

fungerar väl. Matchningen mellan utbildningarnas innehåll och efterfrågad kompetens är 

optimal.” 

4.1 Trender och konsekvenser för anläggningsbranschen 

Inga verksamheter utvecklas utan kontakt med sin omvärld. Anläggningsbranschen är inget 

undantag. Tvärtom, man skulle kunna hävda att den inte bara är beroende av omvärlden, 

utan att beroendet är svårare att bedöma när det rör infrastruktur än inom många andra 

verksamheter. Hur kan detta komma sig? Låt oss ge några argument. 

Inom strategiforskningen har de stora planerna och strategierna blivit alltmera ifrågasatta 

under den senaste 15-20-årsperioden, vilket beror på att omvärlden förändras allt snabbare. 

Under slutet av 1990-talet beskrev den amerikanska armén (Stefanac & Krot, 2015) sin 

omgivning som: 

 Volatile – snabbrörlig 

 Uncertain – osäker 

 Complex – komplex 

 Ambiguous – svårtolkad 

Strategier i en sådan värld bör i allmänhet utformas som enkla regler, så att organisationer 

snabbt kan anpassa sig efter nya förutsättningar. Att detta inte är helt lätt i 

infrastrukturfrågor säger sig självt. Däremot kan behovet av infrastruktur förändras mycket 

snabbt: då Kinas ekonomiska tillväxt bromsades kom förutsättningarna för svensk 

gruvnäring att ändras mycket snabbt, mycket snabbare än infrastrukturplanering och 

anläggningsinvesteringar som präglas av mer långsiktighet. Därtill måste man komma ihåg 

att infrastrukturen är en del i samhället och faktiskt också kan driva på en 

samhällsutveckling. 

Ett annat exempel på svårigheter när det gäller planering av infrastruktur har med 

produktivitetsutveckling att göra. Det är inte lätt att mäta produktivitet. Att byggsektorn ofta 

ansetts ha låg produktivitetsutveckling kan sannolikt till stor del bero på mätfel. Det 

intressanta idag är inte främst den historiska produktivitetsutvecklingen utan den vi 
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kommer att se i framtiden. Om produktiviteten utvecklas olika inom anläggningsbranschen, 

fordonsindustrin och IT-sektorn så kommer detta exempelvis kunna innebära att fordon 

kan komma att utvecklas snabbare än infrastruktur och former för kommunikation som inte 

innefattar fysisk förflyttning kommer att utvecklas ännu snabbare. Huruvida detta kommer 

att ske och vilka konsekvenserna blir är svårt att sia om. Det är för övrigt knappast någon 

naturlag som styr produktivitetsutvecklingen – den kan mycket väl bli stor inom hela 

anläggningsbranschen eller delar av den. Innovationer kan leda till nya tekniksprång. Detta 

påverkas bland annat av forskningssatsningar och av hur upphandlingar sker. Det är 

tveklöst viktigt att följa och söka påverka utvecklingen. 

Längre fram i denna rapport kommer fler strategiska osäkerheter att beskrivas. Det finns 

dock anledning att börja i de säkra trender som kommer att beröra anläggningsbranschen. 

Trafikverkets rapport ”Trender i transportsystemet” (2014) är en bra utgångspunkt och 

delar av den sammanfattas därför nedan. Nedan har dessa tjänat som utgångspunkt och 

kompletterats med konsekvensbedömningar som gjorts av aktörer inom 

anläggningsbranschen. 

4.1.1 Säkra trender och konsekvenser 

Dessa trender är långsiktiga och berör i allmänhet ganska omfattande samhällsförändringar. 

De kan uppfattas i stora delar av världen, men tar sig delvis olika form. Nedan beskrivs de 

särskilt i de delar som berör anläggningsbranschen. 

Förskjutningar sker i den ekonomiska geografin och i rörelsemönster: Fler bor i växande 

storstadsregioner 

Andelen fattiga människor i världen sjunker snabbt. Vår handel med Asien, Öst- och 

Centraleuropa förväntas växa snabbare än handeln med Västeuropa och Nordamerika. 

Tjänstenäringarna ökar i betydelse, hushållens konsumtion ökar och de stora städerna – 

särskilt stadskärnorna får en ökad roll för innovation och tillväxt.  

Jordens befolkning ökar, men på sikt kan Europas folkmängd minska. I Sverige ökar dock 

folkmängden – och de äldre blir allt fler. Urbaniseringen fortsätter. I stora delar av inlandet, 

från Värmland och norrut, förväntas folkmängden stå stilla eller minska.  

Trafiken i världen och i Sverige förväntas öka. Flödena kommer att koncentreras till 

befolkningstäta områden och till områden med omfattande godstransporter, exempelvis 

vissa hamnar. Fordon och farkoster blir större, internationella transporter ökar i betydelse 

och världshandelsmönstren förändras.  

Yngre i städer kör och äger bil i mindre omfattning. Kollektivtrafiken byggs ut och kostar 

alltmera. Framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafikfordon prioriteras av 

många kommuner. Vi ser stora olikheter inom landet.  

Stadskärnorna blir mötesplatser samt boende- och arbetsmiljöer. Säkerhet och hälsa växer i 

betydelse. Stationssamhällena vitaliseras och stationsnära områden blir mera attraktiva.  

Konsekvenser: Behoven av infrastruktursatsningar och ambitionsnivåer när det gäller 

underhåll mm påverkas. Infrastrukturen runt stadskärnorna blir allt viktigare. 

Stationssamhällen växer i betydelse. Behov av att planera och integrera arbetet med 
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infrastruktur och övrigt samhällsbyggande ökar. Olikheter mellan stad (samt 

infrastrukturnoder) och landsbygd ökar, vilket påverkar anläggningsbranschen. Det blir 

alltmer utmanande att hitta kostnadseffektiva lösningar i komplexa miljöer, exempelvis för 

kollektivtrafik i tätort. Dessa konsekvenser kommer att påverka kompetensbehoven. 

Digitaliseringens effekter slår igenom 

Alla kommer att ha tillgång till internet, mobil kommunikation ersätter stationära datorer, 

sociala medier förändrar informations- och kommunikationsmönster. Automatisering, 

exempelvis i form av förarlösa fordon, blir allt viktigare. Krav på integritet, säkerhet och 

kvalitet kommer att öka. Infrastrukturen blir allt mer IT-beroende från att ha varit ett 

manuellt - mekaniskt system, exempelvis införandet av ERTMS (nytt signalsystem för 

järnvägen), styrsystem för tunnlar mm. Samtidigt sker en integration över såväl 

landsgränser som trafikslag. Transportmarknaderna globaliseras och i Europa kommer ett 

antal transnationella transportkorridorer att färdigställas under den närmaste 

femtonårsperioden. 

Konsekvenser: Automatisering och effektivisering av branschen har spelat en stor roll - vi 

ser exempelvis att anläggningsjobb i allt större utsträckning utförs av maskiner. Detta 

påverkar arbetskraftsbehovet, maskinförare ersätter anläggningsarbetare. En fortsatt 

automatisering kommer att påverka i alla planeringsskeden och leda till andra 

kompetensbehov, exempelvis rörande programmering. Dessa nya möjligheter kommer leda 

till andra behov, bland annat av en större IT – kompetens inom anläggningsbranschen.  

Samarbeten med olika aktörer kan också medföra större behov av språkkunskaper.  

Samtidigt kan efterfrågan på kompetens förändras om infrastrukturen i ökad grad ska 

anpassas efter exempelvis självstyrande fordon och en ökad integration mellan trafikslag. 

Kraven på anpassningar till miljö och förändrat klimat skärps 

Tekniska lösningar kommer att spela roll, men det är sannolikt att tuffare styrmedel 

kommer att behövas för att minska klimatpåverkan. Tätare och större städer måste kunna 

hantera högre krav på kvalitet i utemiljön. Översvämningsrisker och andra hot ökar till följd 

av klimatförändringar. 

Konsekvenser: Miljö- och klimataspekter kommer att leda till ökade krav på investeringar 

och underhåll av anläggningar. Detta medför behov av arbetskraft och särskilt kommer 

behoven av kunskaper rörande miljö- och klimatfrågor att få stor betydelse.   

Internationalisering av branschen 

Bygg- och anläggningsbranschen internationaliseras, inte minst genom att upphandlingar 

öppnas för internationella aktörer. Här handlar det i huvudsak om att Sverige öppnas mot 

de nordiska länderna och EU – och att dessa länder öppnar sig mot oss. Konkurrensen har 

ökat under senare år då flera utländska företag kommit in på den svenska marknaden och 

deltagit i stora upphandlingar (främst stora infrastrukturprojekt). De utländska aktörerna är 

ofta stora företag som gjort uppköp eller samarbetar med någon svensk aktör (Trafikanalys 

2012).  
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Detta ger möjligheter genom att ny kompetens och teknik tillkommer projekten men kräver 

också en stärkt beställarkompetens. 

Konsekvenser: En helt ny ”kompetensförsörjningskarta” kan komma att växa fram. Hur 

många bör utbildas i Sverige? Vilka kompetenser behövs? Hur kommer branschen och 

arbetsmarknaden att se ut? Kommer branschens attraktionskraft att förbättras om den 

internationaliseras? Här är det uppenbart att konsekvenserna av en säker trend är svåra att 

bedöma. Hur påverkas utbildningsbehovet i Sverige? Kommer utländsk arbetskraft hit eller? 

Branschens attraktionskraft fortsätter att vara låg 

Det är ett lågt söktryck till utbildningar inom anläggningsbranschen. Detta trots att det är en 

stabil bransch med bra löner. Detta är en stark trend som förväntas ha stor betydelse på 

branschen.  

Konsekvenser: Förväntad arbetskraftsbrist och flaskhalsar i form av bristande antal 

yrkesverksamma i vissa viktiga roller. Brist på kompetent arbetskraft riskerar att medföra 

risker för förseningar, kvalitetsproblem kan även påverka arbetsmiljön negativt.  Ett starkt 

behov av insatser för att locka fler till branschen. 

Ökad komplexitet i teknik och beslutsprocesser 

Vi ser idag ett ökat behov av att samordna infrastrukturplanering och annan planering i 

samhället bl a utifrån krav på utveckling av bostadsbyggande. Detta medför krav på ökad 

samverkan mellan aktörer av olika slag och att mer komplexa lösningar utvecklas. Det finns 

anledning att anta att samverkanskraven och komplexiteten rörande teknologier, 

beslutsprocesser och arbetsformer kommer att öka ytterligare. 

Konsekvenser: Kraven på teknisk kompetens och kommunikationsförmåga ökar. 

Mångfald i termer av utbildning, erfarenhet och kompetens blir allt viktigare i projekt inom 

anläggningsbranschen.  Inte bara utbildning, utan även fortbildning, ökar i betydelse.  

4.1.2 Strategiska osäkerheter 

Vid sidan av de säkra trender som beskrivits ovan, finns också ett antal strategiska 

osäkerheter. Tre osäkerheter av mycket stor betydelse är de följande: 

 Får vi ekonomisk tillväxt? Vi kan utgå från att möjligheterna till utveckling av ny 

teknik mm är goda, givet att det finns ekonomiska förutsättningar. Här spelar många 

frågor av global karaktär in: fred och säkerhet, frihandel eller protektionism, 

miljöutmaningar. Dessutom spelar det roll hur Sverige förmår navigera och positionera 

sig. En svag ekonomisk tillväxt riskerar att gå ut över anläggningsinvesteringar (och 

även försvåra finansiering av underhåll). Samtidigt kan samhället välja att prioritera 

anläggningsinvesteringar i tider av låg tillväxt, inte minst för att stimulera ekonomin. 

Här kan möjligen även val rörande finansieringen av satsningar spela in: hur påverkas 

anläggningsbranschen om samhället minskar sina finansiella åtaganden (och sitt 

ägande)? 

 Vilka blir följderna av en samordnad planering och utbyggnad av 

infrastruktur och bostäder? En omfattande satsning på exempelvis 
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höghastighetsjärnväg är i sig av stor betydelse för branschens behov av 

kompetensförsörjning. Till detta kommer de behov som övrig samhällsutveckling ger 

upphov till.  Här kan branschens kompetens vara såväl möjliggörare (genom 

idéutveckling och innovation) som hinder (om kompetens saknas), vilket är ett starkt 

argument för proaktivitet och bred, nära samverkan i syfte att lösa de komplexa 

samhällsutmaningarna.           

 I vilken takt kommer anläggningsbranschen att globaliseras? Inom område 

efter område kan vi förvänta oss att globala aktörer (med säte i Sverige eller någon 

annanstans) kommer att konkurrera med varandra om anläggningsuppdrag – 

åtminstone om EU kommer att fortsätta att spela någon roll. Denna utveckling innebär 

naturligtvis att nya möjligheter öppnas för den svenska anläggningsbranschen, men 

också att den kommer att utmanas, då konkurrensen skärps. En rad frågor rörande 

kompetensförsörjning väcks: Kommer vi (åtminstone inom delar av branschen) att se 

väldigt stora kompetensbehov till följd av expansion utanför landets gränser? Eller sker 

motsatsen, att den kompetens som behövs för anläggningsarbeten i Sverige hämtas 

utanför Sverige? Här finns alltså flera osäkerheter, såväl rörande globaliseringens 

hastighet som rörande dess konsekvenser. Det bör betonas att hur vi agerar i Sverige – 

reaktivt eller proaktivt – sannolikt påverkar våra möjligheter. 

För dessa osäkerheter är de tänkbara konsekvenserna omfattande och till stor del svåra att 

bedöma. Det är därför angeläget att de beskrivs mera noga. 

4.2  Behoven på lång sikt 

Åtminstone de tre faktorer som beskrivits ovan bidrar till att branschens framtida 

kompetensbehov är svårt att bedöma.  Samtidigt finns ett par underlättande faktorer: 

 Anläggningsbeståndet förändras inte särskilt snabbt (givet dagens tekniska och 

politiska förutsättningar), vilket innebär att framtida behov rörande underhålls- och 

förbättringsarbeten bör kunna bedömas relativt långsiktigt. 

 De långa planerings- och genomförandetiderna för infrastrukturprojekt 

innebär att det finns åtminstone viss tid för anpassning av kompetensbehov. Det är 

ungefär som med skolan: vi vet i någorlunda god tid ungefär hur många barn vi kommer 

att ha i olika åldrar och borde därmed kunna hinna få fram rätt antal lärare av olika 

kategorier. 
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5 Slutsatser och rekommendationer 

En slutsats blir att det är angeläget att anläggningsbranschen i vid bemärkelse 

formulerar en strategi för att möta framtiden – eller egentligen för att kunna möta 

ett antal tänkbara framtider. Det faller utanför denna rapports syfte att bidra med en sådan 

strategi, men några förslag har ändå diskuterats: 

 Var försiktig med att bygga ”palatsstrategier”! Vi är inte säkra på framtiden, så 

det är bättre att bygga strategier som bygger på flexibilitet än att ”bygga fast sig” för all 

framtid (Eisenhardt & Sull, 2001). 

 Utgå från det vi är ”helt säkra på”! De kompetensförsörjningsbehov som vi är 

säkra på ska mötas av en tydlig planering. 

 Sök och följ förändringsindikatorer! Genom att identifiera och följa indikatorer 

(rörande exempelvis globaliseringens hastighet och verkan) kan nödvändiga 

prioriteringar göras i tid. 

 Planera för att undvika kostsamma flaskhalsar! Särskilt när det gäller 

kompetenser som tar lång tid att utveckla (genom utbildning och/eller erfarenhet) 

gäller det att vara långsiktig. Det är knappast någon större fara om vi skulle stå där med 

mer kompetens än branschen behöver i en viss situation – dessa människor kommer att 

vara kvalificerade nog att göra nytta inom andra verksamheter. 

 Samverka! Värden skapas i nätverk – och så är det även när det gäller 

förutsättningarna för värdeskapande. Det finns ingen ensam aktör som kan bedöma, 

planera för och genomföra de insatser som krävs för att på sikt tillgodose 

anläggningsbranschens kompetensförsörjning. Här krävs en bred samverkan mellan 

intressenter: beställare, utförare, utbildningsanordnare och forskarvärlden är absolut 

nödvändiga aktörer. 

De ”strategiförslag” som givits ovan har alla bäring på kompetensförsörjningsfrågan, som 

alltså måste ses i ett helhetsperspektiv. En slutsats av denna rapport är att det finns 

anledning att i samverkan precisera förändringsindikatorer och att utifrån dessa formulera 

strategier i form av enkla och tydliga regler för hantering av framtida behov. 

5.1 Branschsamverkan kring strategiska utvecklingsområden 

Inom Trafikverkets FOI-portfölj 6 ”Trafikverket en modern myndighet” bedrivs ett arbete 

som på olika sätt syftar till att beskriva det nya landskap som Trafikverket och de flesta 

andra företag och organisationer har att agera i. Bakgrunden till arbetet – och en översiktlig 

beskrivning av det nya landskapet – ges i materialet ”Utmaningen”, som WSP sammanställt 

på uppdrag av Trafikverket och i samverkan med flera andra forskare/konsulter 

(Utmaningen, 2015). En sammanfattande bild av det nya landskapet ges i bilden nedan.  
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Innehåll Då Nu Sen 

Organisationsfokus Produktorientering Marknadsorientering Tjänsteorientering 

Innovationsfokus Internt, slutet, 

teknikdrivet 

Internt, men lyssna 

på (dagens) kund 

Öppet: samverkan 

med intressenter 

Strategiskt fokus Konkurrens och 

positionering 

Konkurrens och 

vissa samarbeten 

(värdekedjor) 

Gemensamt 

värdeskapande 

(värdenätverk) 

Internt 

organisations-

fokus 

Strikt funktions-

indelning 

Huvud- och 

stödprocesser 

Tvärfunktionellt, 

multidisciplinärt 

och tillsammans 

med intressenter 

Intressentfokus Transaktion Relation Interaktion 

Medarbetarfokus Kontroll Engagemang och 

kontroll 

Engagemang och 

tillit 

Fig 9. Tabell: WSP bearbetning av Utmaningen (2015). 

Tabellen avser illustrera en pågående rörelse från Då, Nu och vidare mot Sen utifrån ett 

antal organisatoriska fokusområden. Verkligheten är naturligtvis inte så kategorisk, istället 

samexisterar alla tillstånd men vi tror oss ändå se en långsam förflyttning och utveckling av 

affärslandskapet.  

Utmaningen för många organisationer och företag är alltså att inse och börja agera i enlighet 

med att värden och nyttor skapas i samverkan med andra aktörer. Detta spelar roll inte bara 

för värdeleveranser, utan också för hur innovationsarbetet bör organiseras samt hur mål 

sätts och följs upp. Samverkan är inte lätt, men ter sig ändå som den enda rimliga 

utvecklingsmöjligheten.  

Denna rapport berör kompetensförsörjningen inom anläggningsbranschen. Inom detta 

område är det uppenbart att samverkan behövs. KIA har här en roll – och inom ramen för 

arbetet med förstudien har samverkan stärkts ytterligare, inte minst genom ett aktivt 

deltagande från aktörer inom utbildningssystemet. Samverkan krävs för att: 

 Framställa prognoser, scenarier och konsekvensbeskrivningar 

 Utveckla gemensamma förhållningssätt vid observerade förändringar 

 Koordinera kort- och långsiktiga utbildnings- och kompetensutvecklingsbehov 

 Initiera och använda branschrelevant forskning 
 

Det är nödvändigt men inte alltid lätt att samverka. Kommunikation är nyckeln. Det gäller 

att lyssna för att lära, att dela med sig och att bygga tillit mellan olika aktörer. 

Utgångspunkten är då att det finns en bred plattform som består av de intressen alla delar. 

Samtidigt gäller det att förstå att aktörer också kan ha sina egna, mera specifika, intressen. 

Ibland är dessa motsatta från andras. Olika aktörer har också olika möjligheter att delta, 

vilket exempelvis kan bero på organisationens storlek. En respekt för skillnader är grunden 

för att kunna se nyttan av att olika aktörer har olika perspektiv. Man ser mer om man står på 

olika ställen när man tittar. 
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5.2  Forskningsbehov 

I denna rapport har ett antal angelägna forskningsuppgifter omnämnts. Viktiga delar i ett 

forskningsuppdrag bör vara: 

 Att göra mera omfattande studier för att fastställa viktiga strategiska osäkerheter 

och att i olika modeller beskriva konsekvenser för anläggningsbranschen av olika 

”framtider”. 

 Att beskriva hur olika ”framtider” påverkar kompetensbehoven i branschen. 

 Att arbeta fram och pröva ett antal centrala ”förändringsindikatorer” som 

branschens aktörer kan använda för att förhålla sig till samhälls- och 

teknikutvecklingen. 

 Att ta fram förslag till regler/riktlinjer/handlingsplaner att följa för att möta tecken 

på förändringar av stor betydelse för anläggningsbranschens 

kompetensförsörjning. 

 Att utveckla och pröva metoder för att göra helhetsbedömningar av framtida 

kompetensbehov i branschen. Kompetensbehov möts genom utbildning och 

fortbildning. 

 Att kartlägga ”kritiska faktorer” i systemet, vilket inte minst berör 

kompetensmässiga flaskhalsar, exempelvis rörande lärare med relevant kompetens 

för att utbilda för anläggningsbranschens behov, anläggningsdykare och andra 

grupper.  

 Att pröva och utvärdera insatser för att öka branschens attraktionskraft. Detta kan 

bland annat handla om att få fler kvinnor till branschens olika yrken, men kan även 

beröra frågor om hur arbetet organiseras, arbetstidens förläggning mm. 

Även andra forskningsuppgifter kommer med stor säkerhet att formuleras inom ramen för 

ett tänkt FOI-projekt. 

5.3 Organisering av forskning 

En utgångspunkt för ett tänkt forskningsprojekt är att arbetet ska bygga på kollaborativ 

forskning. (Shani et al. 2008) Processen planeras, följs, leds, dokumenteras och utvärderas 

av forskare i samverkan med deltagande aktörer. Agendan sätts tillsammans och resultaten 

bedöms efter dess forskningsmässiga kvalitet och relevans för beställarna (exempelvis 

Trafikverket).  

Arbetet bör planeras och genomföras i nära samverkan branschen. Det kan finnas anledning 
att knyta branschföreträdare till en särskild styrgrupp/projektgrupp för forskningsprojektet. 
 
Kollaborativ forskning/aktionsforskning ger möjligheter till organisering av processtöd och 
skapande av ytor för utvecklande reflektion.   
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Viktiga utgångspunkter för forskningsansatsen bör vara: 

 Forskningen ska inriktas mot områden som branschen definierar som ”red-hot” 

 Branschen ska involveras aktivt i arbetet 

 Resultat ska prövas och spridas kontinuerligt 

 Forskningen ska organiseras i nära samverkan med branschens nätverk/KIA 

5.4 En konkret handlingsplan 

Branschen, exempelvis via nätverk som KIA, har ett stort ansvar för att, med stöd av denna 

förstudie, fortsätta att bygga ett samarbete för utveckling av branschen. I arbetet med denna 

studie har relationer mellan olika aktörer stärkts. Flera aktörer finner det angeläget att 

samverka. Samverkan bör dels ske inom ramen för det operativa arbetet som sker idag och 

dels inom ramen för Trafikverkets FOI-verksamhet. Genom ett FOI-projekt som utvecklas 

tillsammans med branschen stärks samverkan ytterligare, samtidigt som relevanta 

forskningsresultat (och själva forskningsprocessen i sig) förbättrar förutsättningarna för 

branschen att utvecklas och att leverera samhällsnytta. 

Detta innebär att Trafikverket i samverkan med branschen föreslås finna lämpliga 

akademiska partners som bör stå som huvudmän för forskningsprojekt med utgångspunkt 

från vad som ovan formulerats. Det också viktigt att utse någon part som håller ihop 

branschsamarbetet och att detta samarbete är väl förankrat i berörda organisationer 

ledningar. 
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