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Förord 
Detta examensarbete har genomförts under vårterminen 2015. Arbetet har bedrivits på Peab 
Anläggnings kontor i Göteborg. Som avslutning på byggingenjörsprogrammet har denna rapport 
skrivits åt Örebro Universitets Teknikavdelning.  
 
Arbetet som utförts var väldigt intressant då det låg i författarnas intresse att undersöka 
studenternas förutsättningar för att lyckas i anläggningssektorn.  
 
Författarna till detta examensarbete vill tacka Peab Anläggning, speciellt Jennifer Bergman och 
Roger Westberg som varit väldigt engagerade i arbetet. Dessutom vill vi visa vår uppskattning för 
vår handledare på Örebro Universitet, Mats Persson som gett oss sitt absoluta stöd under arbetets 
gång.  
 
För att detta arbete skulle vara möjligt var personer som ställt upp på intervjuer och 
enkätundersökningar nödvändiga, ett stort tack för visat intresse och engagemang skall riktas till 
dessa.  
 
Slutligen vill vi tacka familj och vänner som under arbetets gång ställt upp på ett glädjande sätt.  
 
Örebro maj 2015 
 
Carlos Jansson och Martin Johansson  
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Sammanfattning 
Anläggningssektorn är en växande bransch. En väl fungerande infrastruktur är en viktig faktor för 
ett fungerande och utvecklande samhälle. Anläggningssektorn avser inte bara infrastruktur utan 
är ett väldigt brett område där några ytterligare delområden är energianläggningar, 
industribyggnation och grundläggning. Studenter som tar examen från byggingenjörsprogrammet 
är mer förberedda att arbeta inom byggsektorn jämfört med anläggningssektorn. Utbildningen 
reflekterar idag inte det behov anläggningssektorn kräver. Arbetet grundar sig främst i intervjuer, 
enkätundersökningar och statistik. 
  
Examensarbetets syfte är att lyfta upp behovet av att integrera mer anläggningskunskap i 
byggingenjörsutbildningen alternativt att ge studenterna valmöjligheten att välja inriktning under 
utbildningen. Att kunna välja mellan en bygginriktning eller en anläggningsinriktning. 
Examensarbetet skall medföra en inblick i byggingenjörsutbildningen för Peab Anläggning och 
ge dom en möjlighet att påverka utbildningsupplägget efter deras behov. 
  
Målet med arbetet är att undersöka utbildningens brister och möjligheter i förhållande till 
anläggningssektorns behov. På ett systematiskt tillvägagångssätt upplysa lärosäten och Peab 
Anläggning att de är beroende av varandra gällande studentens utveckling. Med det menas att 
båda parter skall visa tillräckligt intresse för att gemensamt utveckla studenterna och 
tillhandahålla de verktyg som krävs för det framtida yrkeslivet.  
 
För att skapa en väsentlig inriktning på detta arbete med konkreta ramar för innehållet har val av 
metod haft en stor betydelse. Författarna har övervägt mellan olika metoder som vidare 
resulterade i att två huvudmetoder användes för att uppnå det eftersträvade resultatet. Arbetet 
bygger på undersökningar i form av enkätundersökningar och intervjuer.  

Det påvisas att byggingenjörer inte är förberedda att arbeta inom anläggningssektorn i den grad 
som motsvarar byggingenjörer i byggsektorn. Enligt de undersökningar som genomförts visade 
det sig att hypotesen stämde. Detta beror på olika faktorer som tas upp i denna rapport. 
 
Anläggningssektorn behöver en rekrytering på ca 30 % av de nyexaminerade byggingenjörerna 
för att täcka marknadens behov. I dag är det ca 10 % av de nyexaminerade byggingenjörerna som 
startar en karriär inom anläggningssektorn. Arbetet med att utveckla studenter som läser till 
byggingenjörer bör styras mer mot anläggningssektorn. För att detta skall genomföras måste Peab 
Anläggning som en stor aktör i branschen ha ett större inflytande på skolan samt effektivisera sin 
marknadsföring av anläggningssektorn. Den största anledningen till att studenter inte söker sig till 
anläggningssektorn är deras brist på kunskap om branschen. En stor del av de som deltagit och 
samarbetat med författarna i arbetet med denna rapport påstår att de lärt sig för lite om 
anläggningssektorn under utbildningen och därmed inriktat sig mot byggsektorn.  

För att utveckla studenterna krävs det i första hand att utbildningen förändras. En ökad 
verklighetsförankring med en större variation av arbetsmiljöer för att klargöra alla aspekter av 
branschen. Genom att upplysa studenterna med fakta kring kommande projekt inom 
anläggningssektorn skapas ett intresse. Intresse vilket i sin tur skapar engagemang och en vilja att 
arbeta i ett anläggningsföretag.  
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Trots bristen på byggingenjörer i anläggningssektorn anses byggingenjörsprogrammet bidra med 
de grundläggande egenskaper som krävs av en byggingenjör. Platschefer, arbetschefer och 
personalchefer ser på individen vid anställning. Utbildning är ett behörighetskrav som anses som 
en självklarhet då en tjänst söks på Peab. Individen som anställs ska i första hand ha en 
grundläggande kunskapsbas. Detta skall sedan följas av ett helhetstänkande som skapar 
förutsättningar för problemlösningar och ett ökat ansvarstagande.  

Nyckelord: Anläggning, anläggningssektorn, byggingenjör, utbildning, Peab Anläggning, 
Sveriges Byggindustrier  
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Abstract 
The construction sector is a growing sector. A well-functioning infrastructure is a key factor for 
the functioning and development of the society. Students whom graduate from the civil 
engineering program are more prepared and competent to work within the building sector 
compared with the construction sector. The civil engineering program does not reflect the need 
that the construction sector demands.  
 
The purpose of this thesis is to enlighten the need to integrate more construction courses into the 
civil engineering program or to give the students an option of direction within the program. To be 
able to choose between building or construction. This thesis will show Peab Construction an 
insight in the civil engineering program and give them the opportunity to influence the program 
setup after their own needs and demands. 
 
The objective with this thesis is to examine the inadequacies and possibilities of the program in 
relation to the needs that the construction sector requires and in some cases demand. In a 
systematic way prove to the education and Peab that they are dependent on each other regarding 
the development of the students. With that said, both parties need to know the importance of 
showing the proper interest in the development of the students by giving them the required tools 
that are required in the future employment. 

Methods used in the making of this report are interviews, surveys and different types of 
information literacy. The targeted group of people on which the interviews and the surveys were 
based on was students in the civil engineering program (first and third year), recent graduates 
(whom have been working for 0-2 years) and more experienced local managers.   
 
It is proven in this rapport that civil engineers are not as prepared to work in the construction 
sector as in the building sector. This is caused by various factors that are brought up in this 
rapport.   
 
The work which is put in to the development of the students reading civil engineering should be 
steered to the construction sector. If this is going to happen, Peab Construction as a big 
representative of the marked must increase their influence over the schools. They also need to 
optimize their promotion of the construction sector. The largest reason why the students aren’t 
applying to the construction sector is their lack of knowledge regarding the sector. Most of which 
whom participated and cooperated with the authors during the work of these studies claim that 
because they’d learn so little about the construction sector and therefor chosen to focus on the 
building sector. 
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To develop the students properly, the first thing needed is to develop the education. What needs 
to be integrated into the education of civil engineers is an increased reality attachment that shows 
all the different aspects of the market. By enlightening the students with facts about future 
projects within the constructions sector, we create an interest. That interest will thereon lead to a 
deeper involvement and the will to learn more.  

Even though there is a lack of civil engineers in the construction sector the education seems to 
contribute with the basic knowledge that working in the construction sector demands. The chief 
staff of Peab Construction looks much more on the person of interest instead of the required 
degree. They want to know if this person has the basic knowledge of the market. This is then 
followed by whether the person is capable of unity thinking, which therefore leads to an easier 
understanding of problem solving and an increased responsibility. 

Keywords: Construction sector, building sector, education, civil engineer, Peab Construction 
AB, Sveriges Byggindustrier 
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1. Inledning 
Inledningen behandlar examensarbetets omfattning och är uppdelat i tre delar – 
bakgrund, syfte och avgränsning. Skapa en uppfattning för läsaren om rapportens 
innehåll och vad läsaren kan förvänta sig av rapporten. 

1.1 Bakgrund  
Byggbranschen är indelad i två huvudsektorer, byggsektorn och anläggningssektorn 
där byggsektorn omfattar hus och byggnader medan anläggningssektorn omfattar 
vägar, broar, järnvägar, tunnlar och diverse anläggningar såsom fotbollsarenor och 
flygfält mm. Anläggning skulle kunna sammanfattas till allt som inte är hus. 
Sektorerna är nära sammankopplade på det viset att de båda strävar efter och skapar 
förutsättningar för att utveckla samhället. Utbildning är grunden för denna 
samhällsutveckling. För att kunna bygga ett hållbart samhälle krävs hög kompetens. 
Denna kompetens måste i sin tur placeras rätt, d.v.s. rätt människor på rätt plats.  

För att förmedla rätt kunskap till studenter krävs ett utökat samarbete mellan 
utbildning och aktörer från arbetsmarknaden. Utbildningen ska vara uppbyggd på ett 
sätt som speglar arbetsmarknadens behov. Arbetsmarknaden genomgår en ständig 
utveckling vilket innebär att utbildningen behöver utvecklas i takt med denna. Väl 
förberedda och kompetenta studenter är en förutsättning för marknadens utveckling. 

Peab Anläggning är ett av Sveriges största anläggningsföretag med ca 13 000 
anställda och en omsättning på ca 43 miljarder kronor. Peab Anläggning är ett 
rikstäckande företag med kontor placerade i hela landet, huvudkontoret ligger i 
Förslöv, Skåne. De ser sig själva som ett ledande företag inom anläggningsbranschen. 
Detta skapar goda förutsättningar och möjligheter för att detta examensarbete ska 
medföra ett lyckat resultat [1]. 

På grund av detta har författarna valt att ingå ett samarbete med Peab Anläggning. För 
att kunna identifiera bristerna i utbildningen behövs Peabs erfarenheter och åsikter.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka huruvida studenter som läst 
byggingenjörsprogrammet innehar de verktyg och den kunskap som krävs för att 
leverera goda prestationer i anläggningssektorn. Fram tills nu innefattar 
byggingenjörsprogrammet till stor del kurser som är relaterade till byggsektorn. 
Utbildningen erbjuder för lite kunskap inom anläggning och detta reflekteras på 
nyanställda byggingenjörer i anläggningssektorn. Trots detta utformas utbildningen på 
så sätt att den erbjuder en bredd som tar del av samtliga områden inom branschen. 
Projektering, produktion och konstruktion är delar av utbildningsplanen. 

Syftet med detta examensarbete är att även förstå vad anläggningssektorn kräver av 
en nyexaminerad byggingenjör för att vidare förmedla detta till utbildningen. En 
bättre förståelse över marknadens aspekter och olikheter skapar bättre förutsättningar 
för att optimera utbildningen och därmed studenternas förmåga att utveckla sig själva. 
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Examensarbetet som bedrivs under denna rapport sker i samarbete med Peab 
Anläggning i Göteborg. Anledningen till att arbetet genomförs i samarbete med 
Sveriges största byggbolag är att kunna samla in så mycket olika erfarenheter och 
åsikter som möjligt om de framtagna frågeställningarna. Examensarbetet skapar ett 
ökat samarbete mellan Peab Anläggning och Örebro Universitet. Författarna vill 
erbjuda Peab Anläggning en chans att påverka byggingenjörsprogrammet utifrån 
deras perspektiv och tillvägagångsätt. 

Resultatet av arbetet skall bli en undersökning om huruvida Peab Anläggning kan 
påverka studenternas utveckling under utbildningen antingen med ett eventuellt 
trainee-program eller fler praktikplatser. Studiebesök och gästföreläsningar är också 
faktorer som skulle bidra till en bättre samverkan med anläggningssektorn. Samtidigt 
skall Örebro Universitet samla och analysera dessa åsikter för en optimering av 
utbildningen. 

1.3 Avgränsning 
Arbetet som bedrivs och rapporteras under vårterminen 2015 på Örebro universitet 
skall främst behandla frågor som är i direkt anknytning till utbildningen och 
anläggningssektorn. Rapporten kommer inte att framställa en ny utbildningsplan för 
byggingenjörsprogrammet. Utbildningsplanen utformas av lärarna inom programmet. 
Arbetet kommer att begränsas till att identifiera de brister och möjligheter som 
återfinns i byggingenjörsprogrammet. Dessa identifikationer kommer ligga till grund 
för ett fortsatt arbete från både utbildningen och Peab Anläggnings sida. En ökad 
kommunikation mellan utbildningen och arbetsmarknaden. 
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2 Metod 
Under metoden beskrivs genomförandet av examensarbetet. Författarna skriver hur de 
arbetat från planeringsskedet 11 november 2014 till slutskedet innan resultatet. I detta 
avsnitt beskrivs och redovisas alla tankesätt samt arbetsdelar av arbetet innan 
resultaten kan sammanställas.  

2.1 Planering 
I ett tidigt skede av processen för detta examensarbete upprättades ett samarbete med 
Peab Anläggning i Göteborg. För att identifiera deras intressen och önskemål av 
arbetets innehåll samlade författarna ihop ett antal förslag på olika arbeten. Vidare 
samlades aktuella personer från Peab Anläggning tillsammans med författarna för att 
gå igenom de framtagna alternativen. Arbetet formades med en systematisk struktur 
och konkreta mål klargjordes. ”Byggingenjörer i anläggningssektorn” ansåg samtliga 
som ett intressant område med potential för ett framgångsrikt resultat. Trots en rad 
olika tekniska förslag till examensarbeten fastnade de för detta projekt. Tanken att 
byggingenjörer är mer förberedda för byggsektorn var inte främmande för Peab 
Anläggning.  

Den 11 november 2014 bokades ett möte med handledare Mats Persson. Genom 
examensarbetets inriktning var det naturligt att Mats Persson skulle bli handledare. 
Mats Persson är inriktad i både produktion och konstruktion inom 
byggingenjörsutbildningen, Mats har även ett intresse för anläggning och är 
engagerad i byggingenjörsutbildningens utveckling. På så sätt förstod Mats vikten i 
att undersöka detta problem och såg examensarbetet som intressant. Strax efter starten 
av mötet tillkännagavs arbetets idé. Idén blev genast mottagen med en förankring till 
hur verkligheten såg ut. Trots att detta inte är ett vanligt tekniskt problem var det ändå 
ett område som ansågs som lämpligt och aktuellt. Detta var något som även Peab 
Anläggning kom att uppskatta trots en lista med tekniska idéer. Anläggningssektorn 
ligger i skuggan av byggsektorn och lider av detta. Ett av problemen är bristen på 
utbildad arbetskraft vilket gör detta examensarbete viktigt för både utbildningen och 
Peab Anläggning.  

För att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt beslöt sig författarna för att boka in ytterligare 
ett möte med Peab Anläggning för diskutera vilka tillvägagångssätt som var lämpligast för 
denna undersökning. På grund av Peab Anläggnings goda erfarenhet av anläggningsarbeten 
var det en självklarhet att rikta en stor del av fokus på Peab Anläggnings medarbetare. Syftet 
med intervjuerna var att samla in erfarenheter, åsikter och framför allt skapa diskussioner 
kring frågeställningarna.  

För att uppnå en bredd på undersökningen beslöt sig författarna för att integrera en väldigt 
central del av arbetet. Intervjuer med Peab Anläggnings anställda var inte nog. Studenter från 
de olika årskurserna av byggingenjörsprogrammet skulle spela en central roll i det kommande 
arbetet. På grund av schemaläggning och diverse anledningar beslöt sig författarna för att göra 
en elektronisk enkätundersökning med specifika och relevanta frågeställningar som skulle 
bidra till det stöd arbetet behövde för att genomföras. 
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Enkäter och intervjuer bidrog delvis till denna undersökning. För att studera detta problem på 
ett djupare plan var författarna även tvungna att göra en del informationssökning. I samarbete 
med Peab Anläggning hämtades relevant statistik samt information om kommande projekt. 
Statistiken visade hur många nyexaminerade som sökt till byggsektorn respektive 
anläggningssektorn de senaste åren. Tanken var att få en tydlig helhetsbild över situationen.  

2.2 Målgrupper 

Metoder som har använts för framtagandet av rapporten är intervjuer, enkätundersökningar 
och diverse informationssökning. Målgrupper för intervjuer bestod av nyexaminerade 
byggingenjörer i anläggningssektorn, platschefer, arbetschefer, personalchefer, Sveriges 
Byggindustrier och programledare på Örebro universitet. Målgruppen för 
enkätundersökningar bestod av studenter årskurs 1 på Örebro universitet, byggingenjörer 
årskurs 3 på Örebro Universitet. Enkätundersökningen skickades även till byggingenjörer 
årskurs 3 på Karlstads universitet och byggingenjörer årskurs 3 på Skövde universitet. 
Karlstad- och Skövde universitet har båda en byggingenjörsutbildning som liknar Örebro 
universitets.  

Studenter som läser byggingenjörsprogrammet skulle bidra med sina tankar och åsikter kring 
problembeskrivningen. Valet att göra enkätundersökningar riktad mot årskurs 1 och årskurs 3 
var främst för att jämföra deras åsikter och erfarenheter av anläggningssektorn. Hur mycket 
kände de till om sektorn anläggning i årskurs 1 och hur mycket hade detta ändrats för de som 
läser årskurs 3. Idén var att få en överblick av utbildningens resultat och kunna jämföra 
byggsektorn och anläggningssektorns tillgänglighet i utbildningen. På så sätt gavs en 
överblick över hur mycket studenterna lärt sig om anläggning under utbildningen. 

Intervjuerna riktade sig främst mot personal på Peab Anläggning. Som det nämndes ovan var 
målgruppen nyexaminerade studenter som arbetat mindre än 2 år samt platschefer, 
arbetschefer och personalchefer. De nyexaminerade byggingenjörerna skulle dela med sig av 
sina erfarenheter som nya i yrkeslivet. Hur förberedda ansåg de sig själva vara efter 
utbildningen. Platschefer, arbetschefer och personalchefer skulle ge en mer objektiv syn på de 
nyexaminerade byggingenjörerna. De framförde även sina åsikter och erfarenheter angående 
nyexaminerade byggingenjörers kompetens och förmåga att anpassa sig efter nya arbetssätt 
och tekniker. 

Sveriges Byggindustrier är väl medvetna om detta problemområde och jobbar ständigt med att 
finna lösningar på detta. En intervju med ordförande för Sveriges Byggindustrier, Jörgen 
Johansson som bidrog med sin syn på frågeställningarna. Jörgen har stor erfarenhet av 
byggbranschen och har haft en rad olika roller både inom bygg- och anläggningssektorn. 
Jörgen tillsammans med Sveriges Byggindustrier arbetar aktivt med att marknadsföra 
anläggningssektorn på skolor, mässor och andra evenemang.  
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För att få fram bäst lämpade personer att intervjua inom Peab Anläggning tog vi hjälp av 
Jennifer Bergman som är personalsamordnare inom samma verksamhet. Som 
personalsamordnare har hon en god överblick över personalen samt vilka personer som kunde 
ge bra svar på frågeställningarna.  

Nedan visas en sammanfattning av de målgrupper som var centrala vid genomförandet av 
denna undersökning: 

Val av målgrupp för enkätundersökning: 

• Studenter årskurs 1 (Byggingenjörsprogrammet på Örebro universitet): 
Målgruppen valdes för att undersöka hur byggingenjörer tidigt i utbildningen ser på 
anläggningssektorn. Dessutom undersöktes det hur mycket de vet om 
anläggningssektorn i allmänhet. Generellt söker sig studenter till 
byggingenjörsprogrammet på grund av deras intresse av husbyggnation. Detta grundar 
sig på egna erfarenheter då byggsektorn ofta förhåller sig inom stadsgränserna där folk 
orienterar sig. Vidare jämförs detta med hur byggingenjörer som snart tar examen ser 
på anläggning, detta ger en översikt över hur mycket anläggningskunskap som 
erhållits under utbildningen.  
 

• Studenter årkurs 3 (Byggingenjörsprogrammet på Örebro universitet, Skövde 
universitet och Karlstads universitet): 
Denna målgrupp var en central del av arbetet då författarna undersökte hur 
byggingenjörer tänker inför val av anställning. Målgruppen gav underlag över vilken 
sektor som intresserar och vilken inriktning som byggingenjörerna söker sig till. Det 
undersöktes hur mycket anläggningsinnehåll som fanns i utbildningen. De framförde 
sina åsikter och erfarenheter av utbildningen.   

Val av målgrupp för intervjuer: 

• Nyexaminerade studenter inom Peab Anläggning: 
Denna målgrupp hade nyligen tagit examen och kunde dra paralleller mellan 
utbildning och yrkesliv. Syftet med denna målgrupp var att få en inblick i hur 
vardagen ser ut för en nyexaminerad ingenjör. Vilka styrkor och svagheter de hade 
med sig från utbildningen. De gavs även möjlighet att berätta vad de önskar de lärt sig 
och även vad som var mindre viktigt för deras anställning. De bidrog med åsikter om 
utbildningen och dess uppbyggnad för. Genom detta kan författarna ta fram eventuella 
förslag till förändring i utbildningen. Målgruppen består av både byggingenjörer och 
civilingenjörer som läst t.ex. Väg och vatten.  

• Platschefer inom Peab Anläggning 
Platschefer möter nyexaminerade ingenjörer i produktion. De innehar den erfarenhet 
som behövs för att kunna utvärdera en nyanställd ingenjör. Syftet med platschefer som 
en målgrupp för intervjuer är att be dem dela med sig av sina åsikter och erfarenheter 
kring en byggingenjör i anläggningssektor. Återigen för att upplysa om de svagheter 
och styrkor byggingenjörer har efter utbildningen.  
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• Arbetschefer inom Peab Anläggning 
Inom Peab Anläggning är det personalchefen och arbetscheferna som är 
ansvariga vid anställning av ny personal. Syftet med att intervjua dessa 
personer är att få en överblick av vad de letar efter hos en nyexaminerad 
byggingenjör. Vilka kvalifikationer önskas efter en byggingenjörsexamen. 
Vilken teknisk kunskap behövs för att kunna arbeta inom anläggningssektorn? 
Vad har de för tidigare erfarenheter av byggingenjörer och hur presterar de ute 
i produktion var några frågor som ställdes. 
 

• Utbildningsansvariga på Örebro universitet 
Universitetet spelar en viktig roll i utformningen av byggingenjörer. 
Författarna ville undersöka hur planering och utformning av utbildningen går 
till. Vilka personer arbetar med denna fråga? Det undersöktes också hur 
mycket kontakt universitetet har med byggbranschen. På vilket sätt samarbetar 
branschen och universitet i utvecklingen av byggingenjörsprogrammet. 
 

• Sveriges Byggindustrier 
Information om Sveriges Byggindustrier som organisation redovisas under 
rubriken teori. Anledningen till varför Sveriges Byggindustrier var en sådan 
viktig del av denna rapport är att de arbetar med dessa frågor. Främst av allt 
ville författarna undersöka om de som en övergripande organisation som är 
involverad i alla aspekter av branschen känner till denna problematik. 
Intervjun handlade om hur de arbetar för att lösa detta problem. Vilka planer 
och strategier har de arbetat fram för att i framtiden skapa bättre 
förutsättningar för anläggningssektorn? Författarna har en grundlig kännedom 
om Sveriges framtida projekt. Författarna ville ta chansen att fråga Sveriges 
Byggindustrier angående framtida anläggningsprojekt. 
 

De använda metoderna valdes med omsorg för att på ett effektivt och övergripande 
sätt få en inblick i hur systemet kring utbildningssektorn och arbetslivet hänger 
samman. Intervjupersoner valdes med målet att få en bred erfarenhetsåterföring och 
kunskap. Personer med olika synsätt på frågeställningarna valdes för att få djupare 
svar och olika erfarenheter att reflektera över.   

2.3 Intervjuer 
I förberedelse inför intervjuerna gjordes en hel del studier kring intervjuteknik. Detta gjordes 
för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att skapa diskussioner under intervjuerna 
och få ut optimal fakta. Björn Hägers tips och råd i boken Intervjuteknik utnyttjades för att 
optimera intervjuerna [2]. Inför intervjuerna skapades intervjumallar för respektive målgrupp. 
Detta utgjorde en grund för intervjuerna och frågorna konstruerades för att skapa möjlighet 
till diskussioner och eventuella följdfrågor. Författarna strävade efter att ha ett flytande samtal 
under intervjuerna och använde frågorna som utgångspunkter och stöd. Denna intervjuteknik 
skapade konstruktiva diskussioner som bidrog till goda resultat. Ännu en intervjuteknik som 
användes var att inte skicka ut intervjufrågorna på förhand. Detta bidrog till impulsiva och 
kreativa svar som inte var inlärda. Dessutom gav det upphov till längre diskussioner. 
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För att kontrollera intervjutekniken och om metoderna var de bäst lämpade gjordes 
en testintervju. David Eriksson, platschef på Peab Anläggning i Västerås ställde upp 
på intervjun. David läste civilingenjörsutbildningen Väg och vatten på Lunds 
universitet och under hans examensarbete gjordes en del intervjuer. Författarna 
informerade David i förväg att det var en testintervju och att han var välkommen med 
kritik, tips och åsikter. Det resulterade i en givande intervju som medförde en del 
förändringar inför de kommande intervjuerna.  

Under arbetets gång hade författarna tillgång till konferensrum i Peab´s 
kontorslokaler i Mölndal. En del av intervjupersonerna blev inbjudna till kontoret och 
andra möttes upp ute på olika arbetsplatser. Detta medförde möjlighet för 
intervjupersonerna att välja den plats som skulle passa bäst utefter deras önskemål. 
Intervjuerna tog 30-60 minuter beroende på hur djupa diskussioner som uppstod.  

2.3.1 Centralt vid formulering av intervjufrågor 
• Relevanta frågor som ”endast” den intervjuade kan svara på. Viktigt att vara 

påläst och förberedd kring ämnet för att få givande diskussioner. 
 

• Frågorna ska vara korta och konkreta för att minimera risken för 
misstolkning. Genom öppna och inte slutna frågor skapas möjligheter för den 
intervjuade att vidareutveckla och förklara. 
 

• Hur ett svar blir har stor betydelse för hur en fråga ställs. Forskning visar på 
att ett neutralt, passivt och icke riktat sätt att fråga är det som levererar bäst 
resultat.  
 

• Efter ett svar är det bra med följdfrågor för att skapa en diskussion och 
fördjupning i ämnet. Exempel på lämpliga följdfrågor: ”Vad menar du med 
det?”, ”Hur vet du det?” och ”Kan du ge ett exempel på det?” [2]. 

2.3.2 Centralt för agerande vid intervjuer 
• Det är viktigt att visa att man lyssnar och framstår som intresserad. Fraser 

som är framgångsrika för att visa att man vill höra mer kan vara till exempel: 
”jag förstår”, ”hur menar du?” eller ”berätta mer”. Även nickningar och 
hummanden kan fungera bra. 
 

• För en bra intervju är det viktigt att vinna förtroende hos den som blir 
intervjuad. Är den intervjuade trygg och säker så öppnar den sig. För att skapa 
förtroende bör den intervjuade bli informerad om vad materialet kommer att 
användas till. Vid eventuell röstinspelning av intervjun ska den intervjuade bli 
väl informerad om detta i förväg. För att skapa en bra stämning kan det vara 
bra att inleda intervjun med att prata om något allmänt, till exempel 
gemensamma intressen. 
 

• Erbjud den intervjuade anonymiteten för att skapa trygghet. Viss information och 
åsikter kan vara känslig att dela ut. Genom en anonymitet kanske den intervjuade 
öppnar sig mer och delar med sig av sina åsikter. Ett löfte om att den intervjuade kan 
korrekturläsa den sammanfattade intervjun innan den publiceras för att rätta till 
eventuella missförstånd skapar ett ökat förtroende.  
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• Om den intervjuade svarar på en fråga som det anses finnas mer att få ut kan ett knep 

vara att sitta tyst och vänta på en fördjupning. Den intervjuade känner sig då 
”tvingade” att berätta mer. 
 

• För att visa att man lyssnar är det viktigt med ögonkontakt under hela intervjun. 
 

• Den intervjuade ska känna sig viktig och att det är den som är i centrum. Tona ner dig 
själv. 
 

• Summering vid slutet av en diskussion eller av hela intervjun kan leda till 
ytterligare fördjupningar som kan ha missats på vägen. Exempel på fraser vid 
en summering: ”Det verkar som att du…” eller ”Du känner att…” [2]. 

2.3.3 Intervjumallar  
Nedan visas de intervjufrågor som använts som stödfrågor under intervjuerna. Syftet 
med dessa frågor var inte att få konkreta svar utan användes för att föranleda 
diskussioner under intervjuerna. På så sätt gav det bredare och utförligare svar. För 
att få så ärliga och spontana svar som möjligt skickades inte intervjufrågorna ut på 
förhand utan ställdes först under intervjun. 

Nyexaminerade byggingenjörer i anläggningssektorn, 0-2 år 

• Hur tänkte Ni vid val av arbete efter utbildningen? Varför valde Ni just 
anläggningssektorn? 

• Hur väl förberedd var Ni efter utbildningen för att arbeta i anläggningssektorn 
jämfört med byggsektorn? 

• Hur väl förberedd var Ni vid första anställningen?  

• Vad skulle kunna ändras/läggas till i byggingenjörsutbildningen för att skapa 
bättre förutsättningar vid en första anställning i anläggningssektorn? 

• Hur trivs Ni i anläggningssektorn?  

Platschefer, arbetschefer och personalchefer inom Peab Anläggning 

• Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 

• Vad önskas från Er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Vilka krav ställer 
Ni? 

• Vad anser Ni saknas i byggingenjörsutbildningen?  

• Enligt Er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn jämfört med 
anläggningssektorn?   

• Hur ser inkörningsperioden ut för en som läst till byggingenjör jämfört med en 
som läst civilingenjörsprogrammet väg och vatten? Krävs det längre tid för en 
byggingenjör att komma in i arbetet jämfört med en civilingenjör?  
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Utbildningsansvariga på Örebro Universitet 

• Hur ser Ni på byggingenjörsutbildningen? Speglar utbildningen 
arbetsmarknadens behov? 

• Vi vet från Mats Persson att utbildningen fokuserar mindre mot kurser om 
anläggning jämfört med bygg. Finns det planerade förändringar av mer 
anläggningsinnehåll för byggutbildningen? 

• Hur går det till vid uppbyggnaden av utbildningens innehåll? Hur anser Ni att 
fokuseringen är på anläggningsinnehåll?  

• Hur väl förberedda är Örebro universitet för justeringar i utbildningen för att 
tillfredsställa anläggningssektorns behov? 

• Hur väl förberedda anser Ni att studenter från byggingenjörsutbildningen är att 
arbeta inom anläggningssektorn?  

• Enligt enkätundersökningar som utförts av studenter årkurs 3 framgår det att 
de inte känner sig förberedda för att jobba i anläggningssektorn, hur ställer Ni 
er till det?  

Sveriges Byggindustrier 

• Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 

 
• Vad anser Ni saknas i byggingenjörsutbildningen? 

 
• Enligt Er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än 

anläggningssektorn? 
 

• Ett stort problem är att det upplyses väldigt lite om anläggningssektorn under 
utbildningen. Hur ser Ni på detta? 

 
• Hur ser ni på byggsektorn i jämförelse med anläggningssektorn? Många har 

sagt att anläggningssektorn har en lägre status än byggsektorn. Hur ser Ni på 
detta? 

 
• Under byggingenjörsutbildningen samt civilingenjörsutbildningen Väg och 

vatten anser de flesta att det är en självklarhet att arbeta i byggsektorn. Hur ser 
Ni på detta? 

 
• Hur ser framtiden ut för anläggningsmarknaden? Finns det många kommande 

projekt? Ett sätt att locka fler studenter är att berätta om dessa projekt för att 
fånga upp ett intresse. Hur ser Ni på detta? Hur skulle detta kunna gå till i 
praktiken? 

 
• Vi anser att man borde kunna välja inriktning tidigt under utbildningen och på 

så sätt öka kompetensen vid arbetsstart (produktion, projektering, 
konstruktion). Hur tror Ni detta hade påverkat en byggingenjör vid en första 
anställning? 
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• Har Ni något samarbete med UKÄ - Universitet Kanslers Ämbetet? Om JA 

hur ser detta ut? 

2.4 Enkätundersökningar 
 

Enkäter konstruerades för att passa specifika målgrupper. Byggingenjörer årskurs 1 
svarade på en typ av enkät och byggingenjörer årskurs 3 på en annan typ av enkät. 
Enkäterna konstruerades med hjälp av ett digitalt enkätverktyg, www.enkät.se. 
Verktyget tillät användning för upp till 75 respondenter. Verktyget gjorde det möjligt 
att konstruera enkäten efter behov och ambition. Uppbyggnaden av enkäten 
möjliggjorde ett antal alternativa frågor som flervalsalternativ, ensvarsalternativ men 
även estetiken kunde anpassas efter behov [3].  
 
Studenter på Örebro universitet årskurs 1 (Byggingenjörer) fyllde i enkäterna i 
pappersformat medan byggingenjörer årskurs 3 på Örebro Universitet och på andra 
skolor tilldelades enkäter via e-post. Byggingenjörer på Örebro universitet försågs 
även med enkäten via klassens gemensamma Facebookgrupp samt via telefon. Detta 
för att skapa en högre svarsfrekvens och vidare säkerställa resultatet. [4].  

Olika universitet och högskolor i landet med en byggingenjörsutbildning kontaktades 
för att se om det fanns intresse av att medverka i undersökningen. De skolor som 
anordnar en liknande utbildning som Örebro universitet och som var intresserade av 
att delta var universiteten i Karlstad och Skövde. Via kontakt med programansvariga 
på de båda skolorna försågs författarna med e-postadresser till de byggingenjörer som 
läser sista året. Deltagandet från Karlstad universitet och Skövde universitet var inte 
lika stort jämfört med deltgandet från Örebro universitet, vilket var rimligt och 
förutsett.  

Frågeställningarna växte systematiskt fram i samarbete med Peab Anläggning och 
handledare på Örebro universitet. Detta skapade möjligheter för både Örebro 
universitet och Peab Anläggning att tillägga punkter som de ansåg intressanta och 
ville ha svar på.  

2.4.1 Frågeställningar årkurs 1 Byggingenjörsprogrammet, Örebro 
universitet 

• Jag är kvinna/man? 
• Varför valde Ni Örebro Universitet? 
• Varför valde Ni att studera till Byggingenjör? 
• Vad är det som lockar Er med byggbranschen? 
• Vilka ambitioner har Ni efter utbildningen? 
• Vilken sektor vet Ni mest om? 
• Vilket område intresserar Er mest i branschen? 
• Vad har varit bra och vad har varit mindre bra med första året på 

Byggingenjörsprogrammet? Vad skulle kunna göras annorlunda? 
• Har Ni sökt någon sommarpraktik med anknytning till utbildningen? Vid 

svar JA, inom vilken sektor? 
• Har Ni fått sommarpraktik? I så fall inom vilken sektor? 
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2.4.2 Frågeställningar årkurs 3 Byggingenjörsprogrammet, Örebro-, 
Karlstad-, Skövde universitet 

• Varför valde Ni att studera till Byggingenjör? 
• Inom vilken sektor anser Ni vara mest kompetenta för att arbeta i? 
• Till vilken sektor sökte ni Er till vid val av praktik under utbildningen? 
• Vad är ni mest intresserade av att arbeta med efter utbildningen? 
• Inom vilken sektor vill Ni helst arbeta i? 
• Vilken sektor upplever Ni att ni läst mest om under utbildningen? 
• Om Ni fått ett jobberbjudande, inom vilken sektor är det då? 
• Anser ni att anläggningssektorn är oattraktiv att arbeta i? 
• Vid svar JA på föregående fråga. Varför anser ni att anläggningssektorn är 

oattraktiv? 

2.5 Informationssökning 
För att utföra detta arbete har en stor del bestått av att söka information och fakta. 
Författarna har använt en rad olika metoder för att få fram relevant fakta till arbetet. 
Erfarenheter och åsikter från berörda personer har varit ett område med högt fokus.  

Att få ut så mycket fakta som möjligt ur intervjuer och enkätundersökningar består av 
två huvuddelar. Del ett är att undersöka vilka personer som är lämpade, vilka personer 
som ger bäst svar på examensarbetets frågeställningar. Del två består av att på ett 
systematiskt sätt utreda hur fakta och erfarenheter tillhandages. Anpassa intervjuer 
och enkätundersökningar efter målgrupp för att erhålla optimalt resultat.   

Att föra en intervju på ett bra sett kräver kunskap. Författarna studerade Björn Hägers 
bok, Intervjuteknik. Boken gav tips och råd för hur en intervju förbereds och utförs för 
ett lyckat resultat. [2] 

För att få en inblick i anläggningsbranschens framtid och uppbyggnad vände sig 
studenterna till organisationer som Trafikverket, Trafikkontoret, Göteborgs Kommun 
och Peab Anläggning. Organisationerna försåg författarna med information om 
pågående samt kommande projekt i Västra Götalands län.  

Statistiken som redovisar praktikansökningar framtogs från Peab Anläggnings 
gemensamma databas. Statistiken var samlad på så vis att den redovisar historiskt hur 
ansökningarna fördelas över anläggning och bygg inom Peab som koncern. Detta 
styrker reliabiliteten för detta arbete. 

För fördjupningar inom olika områden har internet varit ett framgångsrikt verktyg. 
Samtlig informationssökning och referenser återfinns i en sammanfattad referenslista 
i slutet av rapporten. 
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2.6 Validitet/Reliabilitet 

2.6.1 Validitet 
Intervjufrågorna är av en sådan beskaffenhet att de säkerställer relevanta svar till den 
frågeställning som upprättats. Frågeställningen denna C-uppsats grundar sig på är om 
byggingenjörsprogrammet speglar det behov anläggningssektorn kräver av en 
nyexaminerad student. För att säkerställa noggranna resultat och givande intervjuer 
anordnades en testintervju med platschefen David Eriksson som befinner sig i 
Västerås. Eftersom David är relativt ung och därmed fortfarande kan dra paralleller 
mellan utbildning och arbete. Testintervjun var en givande insats i förbyggande syfte 
för de kommande intervjuer. Frågorna som låg till grund för intervjuerna var 
framtagna tillsammans med intressenter för detta examensarbete. Vilket medförde att 
intervjuerna var relevanta och frågor ställdes utifrån vad som ville besvaras.  

Enkätfrågorna utformades med synpunkter från Mats Persson på Örebro Universitet. 
Enkäterna för årskurs 1 och årskurs 3 av byggingenjörsprogrammet tog del av deras 
åsikter och erfarenheter av utbildningen och arbetsmarknadens olika aspekter. För att 
säkerställa validiteten skickades enkäten ut till alternativa universitet med ett 
liknande utbildningsupplägg för byggingenjörsprogrammet. Svaren var som tänkt 
väldigt samstämmiga och säkerställde resultaten. Författarna anser slutligen att de 
resultat som växt fram ur enkätundersökningarna kan ses som relevanta och gett svar 
som gynnar uppsatsens frågeställningar. 

Statistiken i examensarbetet är ett komplement till de åsikter och tankar som skapats 
runt frågeställningarna. För att få en djup kunskap i området är det viktigt att ha med 
både personers åsikter och fakta. Den framtagna statistiken anses därmed som 
relevant för examensarbetets resultat.  

2.6.2 Reliabilitet 
Metodens pålitlighet har visat sig vara trovärdig. Detta visas av resultatet där svaren 
på frågorna är likartade oberoende på vem som varit intervjuad. I det fall då denna 
undersökning skulle göras om vid annat tillfälle på Peab Anläggning i Göteborg 
skulle samma resultat fås. På detta sätt skulle reliabiliteten kunna mätas, att intervjua 
liknande personer i framtiden för att fastställa att liknande svar erhålls.  

Genom ett högt medverkande i intervjuer och enkätundersökningar stärks 
pålitligheten i resultatet. Sammanlagt deltog 73 stycken i enkätundersökningen och 
12 personer deltog i intervjuer. Under de första intervjuerna kunde tidigt en tråd 
bekräftas. Intervjupersonerna hade liknande åsikter och reflektioner över 
frågeställningarna, detta ser författarna som en bekräftelse på att intervjuresultatet är 
pålitligt.  
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2.7 Metodkritik  
Arbetet bygger till största del på intervjuer och enkätundersökningar, dessa metoder 
ansågs som bäst lämpade för att få en bred tolkning av uppsatsens frågeställningar. 
För att metoderna ska utnyttjas på ett optimalt sätt ägnade författarna mycket tid till 
att analysera framgångsfaktorer för att få ut relevant information. Men med alla 
metoder finns det brister och detaljer som skulle kunna utföras på ett annorlunda vis. 

2.7.1 Metodkritik - enkätundersökningar 
För att få ut relevanta svar ur enkätundersökningarna är det viktigt att 
frågeställningarna är konkreta och inte kan misstolkas av deltagarna. Författarna har 
kontaktat en del av deltagarna av enkätundersökningen för att få en utvärdering. De 
flesta ansåg att frågorna var bra formulerade och enkla att svara på. En minoritet av 
de som utvärderade ansåg att vissa frågor var ”luddiga” och svåra att svara på.  

Den enkätfråga som fick kritik var ”Anser ni att anläggningssektorn är oattraktiv att 
arbeta i?”. Ett svar till varför deltagarna anser frågan som ”luddig” kan vara att 
kunskapen och inblicken i anläggningssektorn saknas eller är bristande. Frågan skulle 
kunna formuleras på ett annat vis alternativt utvecklas för att få bättre svar.  

Studenter i årskurs 1 på Örebro universitet svarade på enkäten skriftligt i samband 
med en föreläsning, detta gav högt deltagande då samtliga 29 på föreläsningen deltog. 
Studenter årskurs 3 i försågs med enkäten via mail, detta bidrog till en lägre 
delaktighet. Enkäten skickades ut till 90 studenter och 44 studenter svarade på 
enkäten. Det är alltså knappt hälften av de som erhöll enkäten som svarade. Enkäten 
skickades ut till studenter på Örebro universitet, Karlstads universitet och Skövde 
universitet, deltagandet var betydligt större från studenter vid Örebro universitet. 
Detta ansåg författarna som logiskt och förväntat.  

Detta bortfall är svårt att undkomma då enkäter skickas via mail. Ett alternativ skulle 
vara att skicka enkäten per post, detta skulle ta betydligt mer tid vilket författarna inte 
ansåg som ett lämpligt alternativ.   

2.7.2 Metodkritik – Intervjuer 
Viktigt vid intervju som metod är att hitta rätt målgrupp, vilka personer är bäst 
lämpade för att svara på uppsatsens frågeställningar. För att komma i kontakt med 
lämpade och kompetenta intervjupersoner som kunde ge svar på frågeställningarna 
tog författarna hjälp av Jennifer Bergman som är personalsamordnare på Peab 
Anläggning. Hon har en översiktlig blick över företagets personal och vilka som 
skulle passa att intervjuas för bästa resultat. Detta var en framgångsfaktor. Väl utvalda 
personer intervjuades och detta skapade goda resultat.  

Före intervjuerna gjorde författarna förundersökningar i hur en intervju förbereds och 
genomförs på bästa sätt. De framtagna intervjufrågorna skickades ut till 
intervjupersonerna innan intervjun för att ge en möjlighet till förberedelse. Detta kan 
ses som både positivt och negativt, intervjupersonen förbereder sina svar och detta 
kan missgynna en spontan diskussion. 
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Det är svårt att förutspå hur en intervju utvecklar sig, alla personer är olika och beter 
sig olika under intervjuer. En del pratar mycket och utvecklar själva samtalsområdet 
medan andra är mer kortspråkiga. Detta bör intervjuaren vara förberedd på, viktigt 
med följdfrågor för att få ut det relevanta ur intervjupersonen. I vissa fall anser 
författarna att frågorna var lite svaga, några av frågorna gick hand i hand och det 
skapade lätt upprepningar. Frågorna skulle nu i efterhand varit lite djupare med 
tillhörande följdfrågor så att risk för upprepningar eliminerades.  

De första intervjuerna spelades in för att i efterhand ha som hjälpmedel vid en 
sammanfattning. Efterföljande spelades inte in, anledningen till detta var att 
författarna ansåg att de hade fullt upp med att presentera sig själva och arbetet. Frågan 
om inspelning passade inte in naturligt i samtalet. Samanställningarna av intervjuerna 
skulle förenklas om alla intervjuer fanns inspelade. 

Vissa personer kan uppleva det som obekvämt att bli inspelade och uppträder därmed 
på ett annorlunda sätt. Det är därför viktigt att fråga om en inspelning är tillåten och 
vidare känna av situationen.       
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt upplyser om kommande anläggningsprojekt i Göteborgsregionen. Idén 
är att locka studenter till anläggningssektorn genom att ta del av de projekt framtiden 
skapar. Avsnittet introducerar Sveriges Byggindustrier och 
Universitetskanslersämbetet. Slutligen redovisas den nya utbildningsplanen som går i 
kraft hösten 2015.  

3.1 Hur ser framtiden ut för anläggningssektorn? 
Transporter har för människan alltid varit en viktig del i livet, vare sig det gäller jobb, 
släkt, vänner eller semester. Det är därför viktigt att samhället tillfredsställer 
människans behov av att förflytta sig. Med tillfredsställa syftas på att människor ska 
ha möjlighet till att förflytta sig mellan olika punkter på ett smidigt sätt. 
Infrastrukturen skall täcka olika människors behov, det handlar inte bara om att 
kommunikationen ska vara god i storstäderna. Det ska finnas möjlighet till en 
heltäckande kommunikation och möjlighet att ta sig till önskad plats över hela landet.  

Samhället är i ständig utveckling och därför måste också landets infrastruktur vara i 
ständig utveckling. Utöver nybyggnation krävs underhåll av infrastrukturen. Varje 
dag sker påfrestningar på landets vägar, broar och järnvägar som ständigt är i behov 
av underhåll och service. Därför behövs anläggningssektorn, med välrustade 
medarbetare för att uppfylla samhällets krav för en fungerande infrastruktur.  

Framtiden för anläggningssektorn ser god ut. Som allt annat sker det slitage med 
tiden. Vägar, broar och tunnlar är dagligen utsatta för trafik. Dagens infrastruktur 
behöver både underhåll och nyproduktioner för att tillfredsställa behov och 
framförallt få en säker framkomlighet.  

Då det är bostadsbrist i Sverige sker det en stor satsning på nya bostäder i landet. Då 
husen ska placeras på så attraktiva platser som möjligt medför detta att 
förutsättningarna kan vara komplicerade. Förutsättningarna för att bygga ett hus 
varierar beroende på vart huset ska stå. Lera, berg och vatten är några faktorer som 
måste tas till hänsyn innan ett hus kan byggas. För att ett hus ska stå stabilt och i plan 
krävs det att marken undersöks och förbereds. Detta skapar arbete åt 
anläggningssektorn i form av schaktning, sprängning och pålning m.m.  

För att tillfredsställa denna samhällsutveckling krävs det ständigt kompetenta 
medarbetare för att göra detta möjligt. 

3.1.1 Kommande projekt i Västra Götalands Län 
Västlänken 

Västlänken är ett kommande projekt i Göteborg som har planerad byggstart 
2017/2018 och ska vara klart för trafik 2026. Nu är projektet i projekteringsstadiet. 
Projektet består av en tunnel för pendel- och regionaltågstrafik som ska placeras 
under centrala Göteborg. Länken ska bestå av tre stationer Korsvägen, Haga och 
Centralstationen. Tunneln skall medföra enklare resa genom Göteborg samt ökad 
kapacitet för pendel- och regiontågtrafiken. Projektet är beräknat till en kostnad på 20 
miljarder kronor (2009 års prisnivå) [5].   
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Initialt är spåren avsedda för regionala persontransporter. Projektet kommer att 
underlätta resandet i västsverige. Målet är att sprida resenärerna och öka 
tillgängligheten i Göteborg. En viktig aspekt är att projektet integreras effektivt i 
stadsmiljön för goda framtida förutsättningar för samhällsutveckling. Utöver de 
praktiska fördelar projektet medför fås även en attraktivare syn på Göteborg och 
västsverige. Västlänkens värdeord består av trygg, hållbar, tillgänglig, attraktiv och 
tidstålig. Värdeorden synkroniserar Trafikverket, omvärlden, staden och resenärernas 
behov [5]. 

Trafikverket beskriver vad det innebär att arbeta med rätt anläggning i förhållande till 
staden och omvärlden. För att optimera samhällsutveckling krävs att anläggningen är 
väl integrerad i stadsmiljön. Vidare är en effektiv markanvändning, en minimerad 
omgivningspåverkan samt ett rätt utformad projekt med hänsyn till livscykel, 
säkerhet, framkomlighet och klimat viktiga egenskaper för en god samhällsutveckling 
[5]. 

Målen ur resenärens synpunkt är följande: 

• Rätt anläggning för brukarna. 
• Ökad tillgänglighet av stationer. 
• Estetiskt vackra stationer. 
• Säkra stationer 
• Underhållsvänliga stationer 
• Effektiva bytesmöjligheter och välplacerade stationsentréer. 
• Kostnadsoptimerad anläggning 

 

Västlänken har varit ett aktivt ämne i Västsverige sedan 2001 då idéstudie och 
förstudien påbörjades. Det var inte förrän 2007 ett besluts togs angående alternativ. 
Trots detta var finansiering fortfarande ett problem. Genombrottet kom 2010 då 
ekonomin säkerställdes. Detta var resultatet av regeringens nationella plan för 
transportsystem. Regeringens godkännande var grundat på sex villkor. Dessa var: 

1. Negativa konsekvenser för kulturmiljön skall begränsas. 
2. Upprätta en säkerhetsplan för självutrymning. 
3. Minimering av översvämningar skall redovisas i särskilda riktlinjer. 
4. Ytvatten och grundvatten skall på följas av ett kontrollprogram. 
5. En plan som beskriver hur energianvändningen, utsläpp av klimatpåverkande 

luftföroreningar och gaser begränsas. 
6. Det skall finnas en masshanteringsplan. 

 
Givetvis gäller övriga förutsättningar från regeringen som kan återfinnas på 
Vägverkets hemsida under fliken Västlänken. Dessa förutsättningar refereras även 
under referenslistan i slutet av rapporten. Figur 1 visar Västlänkens tänkta placering 
[6].  

 

sb1 april 2010  
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Figur 1. Översikt Västlänkens placering. 

 
Hisingsbron 

 
Den befintliga Götaälvbron har en begränsad livslängd, den ska vara ersatt av en ny 
bro senast 2020 – Hisingsbron. Byggstarten är planerad till 2015 och bron ska vara 
helt färdig 2020.  Året innan kommer bron vara i bruk för buss- och biltrafik, 
cyklister och gående. Som konstaterat innan blir bron helt färdig år 2020 då den 
öppnas även för spårvagnstrafik. Kostnaden är beräknad till 3,7 miljarder kronor, då 
ingår även ombyggnad av E45. Detta är beräknat enligt 2009 års prisnivå [7]. 
 
Hisingsbron kommer byggas i centrala Göteborg. Syftet med Hisingsbron blir att 
binda ihop älvstränderna. Målet är att utveckla stadens stadskärna och därmed skapa 
en stark region. En central aspekt i det här projektet är att det ger upphov till en 
utveckling av sjöfarten [7].  
 
2013 startade Göteborgs Stad en design- och konstruktionstävling för att få fram det 
bästa förslaget på en framtida bro. Förslaget valdes ur ett både visuellt och 
funktionellt perspektiv. Det vinnande förslaget, Arpeggio utsågs av en enad Jury i 
december 2013. Den segelfria höjden är 12 meter och vid broöppning 27 meter. Bron 
kommer att vara anpassad för kollektiv- och biltrafik samt för cyklister och gående. 
Brons livslängd väntas uppgå till 120 år. Funktionen ser ut som så att bro plattan 
kommer kunna lyftas vertikalt vid bro höjningen. Detta skapar goda förutsättningar 
för att sjöfarten får ett nytt liv [7]. 
 
För tillfället fortsätter projekteringen, fältmätningar och fältundersökningar. Projektet 
väntas bli en totalentreprenad. Huvudentreprenören kontrakteras vid ett senare tillfälle 
då handlingar fortfarande är i cirkulation. Figur 2 visar det segrande förslaget 
Arpeggio. 
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Figur 2. Illustration Hisingsbron, förslag Arpeggio.  

 
Marieholmsförbindelsen 

 
Marieholmstunneln är en vägtunnel som förläggs under Göta älv, norr om befintliga 
Tingstadstunneln. Byggstart år 2013 och beräknas vara klart 2020. Kostnad för 
tunneln uppgår till 1,5 miljarder kronor enligt 2009 års prisnivå. Marieholmstunneln 
ska avlasta Tingstadstunneln som idag är hårt belastad av trafik och minska 
sårbarheten i Göteborgs vägtrafiksystem [8].  
 
Tunneln kommer byggas som sänktunnel. Totalt kommer den uppgå till 500 meter 
lång och byggs i tre delar. Bredden kommer uppgå till 30 meter med en höjd på 10 
meter. Planen är att tunneln skall innehålla tre körfält i vardera riktning. För att 
tunneln skall bli hållbar krävs 39 meter långa stålrör. Dessa stålrör trycks ner i leran 
och skapar en vägg. Züblin Scandinavia AB/Boskalis Sweden AB tilldelades 
entreprenaden. Anbudssumman uppgick till 1 533 499 000 SEK. [8].  
 
Förutom anledningarna som gavs ovan är syftet med projektet att öka 
framkomligheten till Göteborgs arbetsplatser, industrier och hamn. Kollektivtrafiken 
och fotgängare kommer även få positiva effekter i form av framkomlighet efter 
projektet [9]. 
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Figur 3. Illustration Marieholmstunneln.  
 
I figur 3 visas en 3D modell av Marieholmstunneln. Marieholmstunneln ingår i ett 
större sammanhang där tunneln utgör enbart en av fyra totalentreprenader. Projektet 
har getts namnet Marieholmsförbindelsen. Totalentreprenaderna är Södra 
Marieholmsbron, Trafikplats Marieholm, Trafikplats Tingstad och 
Marieholmstunneln. Totalentreprenaderna är belägna i samma område vid Göta Älv 
som figuren nedan visar. Figur 4 visar omfattningen för de tre olika entreprenaderna. 
 
  

 
Figur 4. Marieholmsförbindelsen, uppdelad på tre entreprenader. 
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Entreprenad 2 innefattar Trafikplats Marieholm. Trafikplatsen som anläggs kommer 
bestå av tre plan med ramper åt alla riktningar mellan Marieholmstunneln, E45 och 
Partihallsförbindelsen. Huvudentreprenören som tilldelats entreprenaden är Peab 
Anläggning AB med en anbudssumma på 332 887 000 SEK [10]. 
 
Entreprenad 3 består av Trafikplats Tingstad. Ramper med anslutningar till de olika 
vägarna, byggs. Därefter ser kommunen en ökad tillväxt i lokalvägnätet då 
Tingstadsområdet ersätter Salsmästaregatan som agerar som en central väg med 
viktiga anknytningar i området. Dessutom kommer området förses med gång- och 
cykelvägar som knyts till befintliga gång- och cykelvägar i de angränsande områdena. 
Anbudssumman uppgick till 621 950 000 SEK. NCC Construction Sverige AB är 
huvudentreprenör för detta projekt [10]. 
 
Entreprenad 4 som är huvudentreprenaden består av en öppningsbar bro. 
Huvudentreprenören är ett konsortium innehållande Skanska Sverige Ab och MT 
HØJGAARD AS. Anbudssumman uppgick till 790 600 000 SEK. Bron kommer ha 
en segelfri höjd på 7 meter. Delen som öppnas av bron kommer vara 72 meter lång. I 
entreprenaden ingår förutom bron även avfarter, gångväg och cykelväg längs 
järnvägsbron [10]. 
 
Höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås 
 
Trafikverket ska bygga en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och 
Borås. Den nya järnvägen ska binda ihop de två största städerna i regionen för att få 
en ökad kommunikation. Landvetter flygplats ligger på sträckan vilket kommer 
medföra bättre förbindelser till och från flygplatsen. Den järnvägen kommer i 
framtiden vara en del av den planerade höghastighetsjärnvägen som ska gå mellan 
Stockholm och Göteborg. Byggstart är planerad till 2020 [11].  
 
Dagens infrastruktur uppfyller inte behovet som finns för järnvägsförbindelser. Den 
nya tågtrafiken uppges byggas för att klara en hastighet på 320 km/timme. På grund 
av att sträckan Göteborg-Borås är en av Sveriges tyngsta pendelsträckor kommer 
detta inte enbart gynna arbetsmarknaden utan förenkla vardagen för människorna som 
pendlar. Restiderna kommer att halveras och fler tåg kommer vara i trafik. Denna 
förbindelse ingår i regionens utvecklingsplan. Som det beskrevs ovan kommer 
kommunikationen öka vilket bidrar till regionens utveckling [12].  
 
Fokus på den nya järnvägen ligger på säkerheten. Miljön gynnas då transporter 
övergår från väg till järnväg. Regeringen beslutade om en nationell plan för 
transportsystemet den 8 april. Det nya transportsystemet sträcker sig mellan 
2014-2025. Därmed gavs det ett godkännande för en ny järnväg mellan Borås och 
Göteborg [12]. 
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I den nationella planen för transportsystemet som avser tiden mellan 2014-2025 har 
regeringen avsatt 522 miljarder kronor. Denna summa kommer att fördelas över olika 
områden som drift och underhåll samt utvecklingen av infrastrukturen. Inom drift och 
underhåll avses väg och järnväg. För drift och underhåll avsetts 241 miljarder kronor 
av de ursprungliga 522. Av de 241 miljarder kronor går 155 miljarder kronor till väg 
medan järnväg tilldelas 86 miljarder kronor. Utvecklingen av infrastrukturen erhåller 
281 miljarder kronor [13]. 

 
 

 
Figur 5. Nya höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm. Sträckan 
Göteborg och Borås är en del i projektet.  

3.2 Sveriges Byggindustrier 
Sveriges Byggindustrier verkar som en bransch- och arbetsgivarorganisation för 
specialföretag samt anläggnings- och byggföretag. De verkar för dessa företag som är 
verksamma inom den svenska byggmarknaden. Syftet med organisationen är att 
optimera näringsvillkoren för alla inblandade på marknaden.  
 
Visionen är att bygga ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Detta skall bl.a. 
resultera i att livscykelkostnaderna är förhållandevist lägst i världen.  
 
Deras mål innefattar en attraktiv byggbransch. Det ska vara en bransch som är trygg, 
sund, säker och ansvarstagande. Utveckling är en central del för att uppnå dessa 
kännetecken. För att uppnå dessa mål har de upprättat fokusområden som består av 
moderna medarbetaravtal, en sund byggbransch och en säker arbetsplats.  
 
Sveriges Byggindustrier har en omfattande verksamhet som arbetar med olika 
områden. Dessa är medlemsservice, arbetsmarknad och näringspolitik. 
Medlemsservice arbetar med frågor såsom affärsetik, kvalitet och ledarskap, 
kompetensutveckling samt entreprenadjuridik och affärsavtal. Arbetsmarknad utgår 
från arbetsmiljö och hälsa, kollektivavtal, lönebildning samt arbetsrätt. För att 
avgränsa vårt arbete har vi kontaktat Jörgen Johansson på Sveriges Byggindustrier i 
Göteborg för att diskutera deras näringspolitik med inriktning på anläggningssektorn 
och utbildning. 
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Deras verksamhet behandlar frågor som energi, infrastruktur, husbyggnad, 
kompetensförsörjning, skatter och redovisning, skola och byggutbildning samt 
konjunktur och prognos [14]. 

3.3 UKÄ – Universitetskanslersämbetet  
UKÄ är en verksamhet som granskar högskolor och universitet med hänsyn till 
kvalitet. De studerar och värderar varje utbildning som erbjuder examination. De 
arbetar med juridisk tillsyn och är ansvariga för statistik, omvärldsanalys, effektivitet 
samt uppföljning inom högskolesektorn. UKÄ är en statlig organisation som arbetar 
för regeringens räkning. De tillträdde år 2013 efter att tre verksamheter inom denna 
sektor slagits samman [15]. 
 
Universitetskanslersämbetet har ett flertal mål med olika inriktningar. Deras mål 
fokuserar på granskning, utveckling, information samt intern kvalitetssäkring. Deras 
mål för granskning innefattar hur deras arbete med målen skall se ut. Målet med 
granskningen uppnås genom att säkerställa följande: 
 

• De utför examentillståndsprövningar av examina på yrkesexamina, grund-, 
avancerad- och forskarnivå. 

• Säkerställa att utbildningar uppnår de nationellt fastställda krav och mål som 
ställs. 

• Granska lärosätenas resursutnyttjande och lärosätena själva. Slutligen utför de 
även prov på tillsynsärenden [16]. 

 
Utveckling är en viktig del i samhället. Detta gäller även högre utbildning. För att 
säkerställa utvecklingsmöjligheter har UKÄ som mål att integrera ett 
utvärderingssystem som arbetar för att utveckla utbildningar. De arbetar med att 
undervisa i kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Förutom att samarbeta med 
högskolor och universitet i Sverige arbetar de även internationellt. De jämför 
utbildningar i andra länder med högre standarder för att optimera utvecklingen. 
Därefter arrangerar de både nationella och internationella möten för att skapa 
möjligheter och förutsättningar för en vidareutveckling. Detta sker regelbundet och 
därmed är det viktigt att utföra uppföljningar och på så sätt skapa effektivare 
arbetssätt [16]. 
 
Liksom för denna rapport är en viktig aspekt att upplysa omvärlden nationellt och 
internationellt om arbetet som pågår och i vilket syfte det utförs. Deras rapporter ska 
vara tillgängliga och förståeliga för alla. Till stor del handlar detta mål om 
tillgängligheten av deras arbete [16]. 
 
För att uppnå de tidigare nämnda målen är det essentiellt att inneha en intern 
granskning av verksamheten. På så sätt säkerställer de kvaliteten av deras arbete då 
deras processer, kunskap, personal, integritet, tillgänglighet och omvärldsbeaktning 
prövas. De ser vikten av att hjälpa och utveckla högre utbildning inom Sverige genom 
att de i sin verksamhet är solida och kompetenta för detta arbete [16]. 
 
 
 



 
BYGGINGENJÖRER I ANLÄGGNINGSSEKTORN                                         
 

23 
 

Då ett av deras huvudområden är kvalitetssäkring av utbildningar ansåg författarna att 
det var lämpligt att läsa om deras verksamhet och hur de arbetar vid granskningen.  
En ny utredning angående hur utbildningar på grundnivå och avancerad nivå skall 
granskas har pågått under hösten 2014. Under en sex årscykel granskas den interna 
kvalitetssäkringen av alla lärosäten. Universitetskanslersämbetet utför även nationella 
utvärderingar.  
 
De nationella utvärderingarna kan vara tematiska, byggda på tidigare resultat eller på 
uppdrag från regeringen. Tematiska utvärderingar innebär bland annat att de granskar 
och utvärderar lärosätenas arbete i olika aspekter [17]. 

3.4 Utbildningsplan HT2015, Byggingenjörsprogrammet 
 

Byggingenjörsprogrammet på Örebro universitet skriver ett nytt kapitel hösten 2014. 
En ny utbildningsplan har utformats och går i kraft för studenter antagna höstterminen 
2014. Syftet med den nya utbildningsplanen är att ge studenterna möjlighet att välja 
inriktning tidigt i utbildningen. Inriktningsvalet består av produktion eller byggteknik.  
Produktionsinriktning intar beredskap för produktionens olika aspekter. Skillnaden 
mellan de föregående produktionskurserna och de som tillkommer hösten 2014 är en 
fördjupad kunskap och förberedelse inför framtida arbete. Inriktningen byggteknik 
innefattar arkitektur, projektering samt konstruktion som är till för studenter som 
intresserar sig för att bli konsult.   
 
Nedan visas den utformade utbildningsplanen för de antagna till höstterminen 2014. I 
årskurs 2 under höstterminen görs valet av inriktning. BIB motsvarar byggteknik 
inriktningen och BIP motsvarar produktions inriktning. Som det tydligt visas nedan 
och som är väsentlig för detta arbete är att produktionskurserna är fler och kommer att 
fördjupa sig. Som exempel har författarna enbart läst produktionsteknik I medan de 
som kommer läsa denna utbildning i höst kommer läsa produktionsteknik I, II samt 
III.   
 
Utformningen av en ny utbildningsplan görs i samverkan mellan en rad olika 
intressenter. Medverkande vid utformningen är branschråd, studenter från de olika 
årskurserna, UKÄ och utbildningsansvariga från universitetet. Branschrådet består av 
aktörer från arbetsmarknaden som ges möjligheten att lämna synpunkter på 
utbildningsplanens innehåll. Aktörer från arbetsmarknaden vet vad som krävs från 
nyexaminerade studenter samt kan upplysa universitetet om arbetsmarknadens 
utveckling. Studenter som läser utbildningen har den praktiska erfarenheten av att läsa 
kurserna i utbildningen och utifrån detta komma med synpunkter. UKÄ arbetar med 
juridisk tillsyn och är ansvariga för statistik, omvärldsanalys, effektivitet samt 
uppföljning inom högskolesektorn.  
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Figur 6. Utbildningsplan byggingenjörsprogrammet HT15, Örebro universitet 
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3.5 Statistik över praktikansökningar 
Varje år kontaktar byggingejörsstudenter företag för att få en praktikplats. I 
byggingenjörsutbildningen på Örebro universitet finns det idag ingen praktik med i 
programmets utformning. Studenterna får därför ta chansen att skaffa praktiska 
erfarenheter under somrarna på olika företag. Praktikplatserna är dock begränsade och 
de är tuff konkurrens om platserna.  

Att variera teorin i utbildning med praktiska kunskaper under en praktik anses av 
författarna som en framgångsfaktor. Studenten skapar då en verklighetsanknytning 
mellan teorin och det som faktiskt händer ute i yrkeslivet, detta skapar en bättre 
förståelse för byggprocessens helhet. Vidare gynnar praktikperioden företagen i form 
av kortare inkörningsperiod vid eventuell anställning efter studierna.  

Att det är brist på praktikplatser är ett faktum, det är dock förståeligt. Tar ett företag 
emot en praktikant krävs det tillräckligt med resurser för att tillgodose praktikanten 
med kunskap och arbetsuppgifter. Företagen vill marknadsföra sig för att framstå som 
ett alternativ för att rekrytera nya medarbetare. Praktik under utbildningen är ett 
område där det behövs en utveckling och en strävan mot att fler studenter har någon 
form av praktik under utbildningen.  

Nedan finns statistik över antalet sökande till praktikplatser på Peab 
bygg/anläggning: 

2014  

Totalt antal sökande: 1281st 

Sökande till byggsektorn: 796st (62 %) 

Sökande till anläggningssektorn: 485st (38 %) 

2015 

Totalt antal sökande: 1127st 

Sökande till byggsektorn: 690st (61 %)  

Sökande till anläggningssektorn: (39 %) 
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4 Resultat/Analys 
I nedanstående del av rapporten behandlas arbetets resultat. Resultatet består av en 
sammanfattning av de olika delarna – enkätundersökningar, intervjuer och statistik. 
Denna del har till uppgift att ge en övergripande och visualiserande bild över vad 
författarna har kommit fram till efter undersökningarna. Resultatet redovisas genom 
både text, siffror och figurer. 

4.1 Enkäter Byggingenjörer årskurs 1 
 
Enkätundersökningen för byggingenjörer årskurs 1 på Örebro Universitet 
genomfördes av 29 studenter. Nedan visas resultatet från enkätundersökningen där 
antal och percentilen av varje svar illustreras. Percentsatserna är ungefärliga då syftet 
var att få en helhetsbild över hur varje student upplever sammansättningen och 
vardagen i utbildningen. Under analysen analyseras resultaten av 
enkätundersökningen med en helhetsaspekt för fördelar samt nackdelar över 
resultaten.  
 
Sammanställning Enkätundersökning  
Årskurs 1 Byggingenjörer Örebro Universitet. 
Antal: 29 deltagare 
 
Fråga 1. Jag är. 
Kvinna - 11 (39 %) 
Man - 17 (58 %) 
Inget svar - 1 (3 %) 
 
Fråga 2. Varför valde Ni Örebro Universitet? 
Skolans rykte - 1 (3 %) 
Är belägen i min hemstad - 9 (30 %) 
Jag hade störst chans att bli antagen - 8 (27 %) 
Annat - 11 (37 %) 
Inget svar - 1 (3 %) 
 

 
 
 
 

Varför	  valde	  Ni	  Örebro	  
Universitet?	  

Skolans	  rykte	  

Är	  belägen	  i	  min	  
hemstad	  

Störst	  chans	  a7	  bli	  
antagen	  
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Fråga 3. Varför valde Ni att studera till Byggingenjör? 
 
Familj - 1 (3 %) 
Vänner - 1 (3 %) 
Egna intressen - 25 (81 %) 
Annat - 3 (10 %) 
Inget svar - 1 (3 %) 
 

 
 
 
Fråga 4. Vad är det som lockar Er med byggbranschen? 
 

• Flexibelt arbete 
• Kreativt jobb, arbete med siffror 
• Påverka miljöutvecklingen 
• Arbeta med projektering 
• Den breda utbildningen 
• Intresse för byggnader 
• Utveckling av hus 
• Bred bransch med möjligheter 
• Utveckla samhället 

 

 
  

Varför	  valde	  Ni	  a5	  studera	  7ll	  
Byggingenjör?	  

Familj	  

Vänner	  

Egna	  intressen	  

Annat	  	  

Inget	  svar	  
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Fråga 5. Vilka ambitioner har Ni efter utbildningen? 
 

• Erhålla ett varierande arbete 
• Erhålla ett intressant och givande arbete 
• Arbeta med passiva hus 
• Starta eget  
• Erhålla ett intressant arbete 
• Projektledare 
• Bli konstruktör 
• Konsult 
• Bli ledare 
• Eventuellt utlandsjobb 

 
Fråga 6. Vilken sektor vet Ni mest om? 
 
Byggsektorn - 22 (76 %) 
Anläggningssektorn - 5 (17 %) 
Inget svar - 2 (7 %) 
 

 
 
  

Vilken	  sektor	  vet	  Ni	  mest	  om?	  

Byggsektorn	  

Anläggningssektorn	  

Inget	  svar	  



 
BYGGINGENJÖRER I ANLÄGGNINGSSEKTORN                                         
 

29 
 

Fråga 7. Vilket område intresserar Er mest i branschen? 
 
Projektering - 12 (29 %) 
Konstruktion - 16 (39 %) 
Produktion - 10 (24 %) 
Annat - 1 (3 %) 
Inget svar - 2 (5 %) 
 

 
 
 

Fråga 8. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra med första året på 
Byggingenjörsprogrammet? Vad skulle kunna göras annorlunda? 
 

• Mer verklighetsanknytning 
• Mer ingående CAD-utbildning 
• Möjlighet till val av inriktning 
• Möjlighet till praktik under utbildningen 

 
Fråga 9. Har Ni sökt någon sommarpraktik med anknytning till utbildningen? I 
så fall inom vilken sektor? 
 
Byggsektorn - 9 (31 %) 
Anläggningssektorn - 2 (7 %) 
Båda - 2 (7 %) 
Nej - 16 (55 %) 
 

Vilket	  område	  intresserar	  Er	  mest	  i	  
branschen?	  

Projektering	  

KonstrukCon	  

ProdukCon	  

Annat	  

Inget	  svar	  
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Fråga 10. Har Ni fått sommarpraktik? I så fall inom vilken sektor? 
 
Byggsektorn - 7 (23 %) 
Anläggningssektorn - 3 (10 %) 
Annat - 5 (16 %) 
Nej - 16 (51 %) 
 

 
 
  

Har	  Ni	  sökt	  någon	  sommarprak7k	  
med	  anknytning	  7ll	  utbildningen?	  I	  

så	  fall	  inom	  vilken	  sektor?	  

Byggsektorn	  

Anläggningssektorn	  

Båda	  

Nej	  

Har	  Ni	  få5	  sommarprak7k?	  I	  så	  fall	  
inom	  vilken	  sektor?	  

Byggsektorn	  

Anläggningssektorn	  

Annat	  

Nej	  
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4.2 Enkätundersökning årskurs 3 Byggingenjörer  
 
Undersökningen som genomfördes tog del av de åsikter och erfarenheter studenter 
som läser byggingenjör vid Örebro Universitet, Skövde Universitet och Karlstad 
Universitet åtagit sig genom utbildningen. En sammanfattning av de frågor som 
ställdes visas nedan. Dessutom återfinns bilagor av enkätmallen och utdrag från de 
resultat som sammanställts från undersökningen. Enkäten besvarades av 58 
respondenter. Frågorna erbjöd flervals alternativ vilket påverkar resultatet på en 
noggrannare nivå och därmed ger konkretare svar.  
 
Fråga 1. Varför valde Ni att studera till Byggingenjör? 
Frågan gav möjligheten att svara med mer än ett svar. 
Svar: 58 
 
Egna intressen - 33 (57 %) 
Familj - 5 (9 %) 
Vänner - 2 (3 %) 
Annat - 2 (3 %) 
Inget svar - 16 (28 %) 
 

 
 
 
 
Fråga 2. Inom vilken sektor anser Ni vara mest kompetenta för att arbeta i? 
Svar: 53 
 
Bygg - 35 (66 %) 
Anläggning - 2 (4 %) 
Inget svar - 16 (30 %) 
 
 

Varför	  valde	  Ni	  a5	  studera	  7ll	  
Byggingenjör?	  

Egna	  intressen	  

Familj	  

Vänner	  

Annat	  

Inget	  svar	  
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Fråga 3. Till vilken sektor sökte Ni er till vid val av praktik under utbildningen? 
Svar: 53 
 
Bygg - 13 (25 %) 
Anläggning - 2 (4 %) 
Bygg & Anläggning - 10 (18 %) 
Sökte ingen praktik -12 (23 %) 
Inget svar - 16 (30 %) 
 

 
 
 
Fråga 4. Vad är Ni mest intresserade av att arbeta med efter utbildningen? 
Svar: 53 
 
Projektering - 11 (21 %) 
Konstruktion - 8 (15 %) 
Produktion - 18 (34 %) 
Inget svar - 16 (30 %) 
 

Inom	  vilken	  sektor	  anser	  Ni	  vara	  
mest	  kompetenta	  för	  a5	  arbeta	  i?	  	  

Bygg	  

Anläggning	  

Inget	  svar	  

Till	  vilken	  sektor	  sökte	  Ni	  er	  7ll	  
vid	  val	  av	  prak7k	  under	  

utbildningen?	  
	  

Bygg	  

Anläggning	  

Bygg	  &	  Anläggning	  
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Fråga 5. Inom vilken sektor vill Ni helst arbeta i? 
Svar: 53 
 
Bygg - 30 (57 %) 
Anläggning - 6 (11 %) 
Inget svar - 17 (32 %) 
 

 
 
 
 
 
Fråga 6. Vilken sektor upplever Ni att ni läst mest om under utbildningen? 
Svar: 53 
 
Bygg - 36 (68 %) 
Anläggning - 0 (0 %) 
Inget svar - 17 (32 %) 
 

Vad	  är	  Ni	  mest	  intresserade	  av	  a5	  
arbeta	  med	  eGer	  utbildningen?	  

Projektering	  

KonstrukCon	  

ProdukCon	  

Inget	  svar	  

Inom	  vilken	  sektor	  vill	  Ni	  helst	  arbeta	  i?	  

Bygg	  

Anläggning	  

Inget	  svar	  
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Fråga 7. Om Ni fått ett jobberbjudande, inom vilken sektor är det då? 
Svar: 53 
 
Bygg - 22 (42 %) 
Anläggning - 9 (16 %) 
Inget svar - 22 (42 %) 
 

 
 
 
Fråga 8. Anser Ni att anläggningssektorn är oattraktiv att arbeta i? 
Svar: 53 
 
Ja - 13 (25 %) 
Nej - 24 (45 %) 
Inget svar - 16 (30 %) 
 

Vilken	  sektor	  upplever	  Ni	  a5	  ni	  läst	  
mest	  om	  under	  utbildningen?	  

Bygg	  

Anläggning	  

Inget	  svar	  

Om	  Ni	  få5	  e5	  jobberbjudande,	  inom	  
vilken	  sektor	  är	  det	  då?	  

Bygg	  

Anläggning	  

Inget	  svar	  
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Fråga 9. Vid svar Ja på föregående fråga. Varför anser ni att 
anläggningssektorn är oattraktiv? 
Svar: 55 
 
Geografiska omständigheter - 4 (7 %) 
Brist på kunskap - 6 (11 %) 
Otillräckliga förmåner - 2 (4 %) 
Annat - 5 (9 %) 
Inget svar - 38 (69 %) 
 

 

Anser	  Ni	  a5	  anläggningssektorn	  är	  
oa5rak7v	  a5	  arbeta	  i?	  

Ja	  

Nej	  

Inget	  svar	  

Vid	  svar	  Ja	  på	  föregående	  fråga.	  
Varför	  anser	  ni	  a5	  

anläggningssektorn	  är	  oa5rak7v?	  
Geografiska	  
omständigheter	  

Brist	  på	  kunskap	  

OCllräckliga	  förmåner	  
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4.3 Intervjuer personal Peab Anläggning 
Nedan är ett resultat över de intervjuer som gjordes på Peab Anläggnings personal. En 
sammanfattning av den fakta och information som erhållits ur intervjuerna. 

4.3.1 Personalchefer, arbetschefer och platschefer 
 
Fråga 1. Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 
 
Vid sammanställningen av intervjuerna ses en väldigt klar gemenskap mellan svaren. 
Majoriteten anser att byggingenjörsutbildningen bör träna studenten att lära sig 
helhetstänkande och skaffar sig förståelse för problemlösning. Vid en mer teknisk 
förfrågan anser de flesta att byggingenjörer bör läsa om ledarskap och fördjupa sig i 
entreprenadjuridik vilket är två centrala delar i arbetet som platschef och arbetschef. 
De ser även att valmöjligheten mot produktion, projektering eller konstruktion ökas i 
utbildningen.  
 
Det tekniska medger cheferna på Peab att det är något som byggingenjörer lär sig 
under inkörningsperioden då studenten börjat arbeta.  
 
Fråga 2. Vad önskas från Er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Vilka krav 
ställer ni? 
 
Rent tekniskt är det svårt att konkret markera vad som krävs av en byggingenjör. De 
flesta ser byggingenjörsprogrammet som ett behörighetskrav och inget mer. Till stor 
del handlar det mestadels om individen i fråga. De letar främst efter intresse, 
engagemang, förmåga att arbeta i grupp samt förståelsen för hur en ingenjör tänker 
och strukturerar sitt arbete. 
 
Det är även viktigt att individen har en allmän kännedom av vad som sker i 
produktionen och att de visar ett driv samt en vilja för att utvecklas. 
 
Fråga 3. Vad anser ni saknas i byggingenjörsutbildningen? 
 
Det relevanta är återigen att införa mer verklighetsförankring i form av studiebesök, 
gästföreläsningar och en eventuell praktik under utbildningen. Problemet är dock att 
cheferna vill att studenten själv ska söka praktik i det syfte att platscheferna helst vill 
se engagerade studenter som är intresserade av arbetet.  
 
Konkreta tillämpningar i utbildningen ser cheferna att en ökad inläsning av 
projektekonomi, ledarskap och entreprenadjuridik införs. Dessutom är det viktigt att 
upplysa om anläggningssektorn. Det är inte bara universitetets ansvar utan också Peab 
Anläggning som själva måste bidra med exempelvis gästföreläsningar och 
studiebesök där de berättar om vardagen inom anläggningssektorn. Detta för att 
marknadsföra anläggning som ett potentiellt arbetsområde för en ingenjör.  
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Fråga 4. Enligt Er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än i 
anläggningssektorn? 
 
Återigen är det helt upp till individen i sig. Hur stor är individens förståelse för 
helheten och problematiken. Vid jämförelse av byggingenjörsprogrammet och 
civilingenjörs programmet Väg och Vatten ser de att byggingenjörsprogrammet är 
mer lämpat för produktion medan Väg och Vatten är mer lämpade för konstruktion.  
 
De passar även på att uttrycka sin oro under intervjun när de hör att för de flesta 
studenter så är det en självklarhet att arbeta i byggsektorn. Detta anses vara en viktig 
fråga som måste besvaras. Det måste ske en förändring.  
 
Fråga 5. Hur ser inkörningsperioden ut för en som läst till byggingenjör jämfört 
med en som läst civilingenjörsprogrammet väg och vatten? Krävs det en längre 
tid för en byggingenjör att komma in i arbetet jämfört med en civilingenjör?  
 
Återigen handlar det om personen i fråga. Personen som söker arbete måste visa ett 
driv och ett engagemang för sitt arbete. De ser dock att civilingenjörer tar mer initiativ 
i början vilket leder till ett större ansvarstagande snabbare. Rent generellt skiljer det 
inget vid jämförelse av inkörningsperiod.  
 
Fråga 6. Anser ni att anläggningssektorn är oattraktiv att arbeta i vid jämförelse 
av byggsektorn? Vad kan vara anledningen till detta? 
 
Det framgår starkt att de själva inte anser detta men ser en tydlig nedgång för 
anläggningssektorn. Arbetscheferna ser en minskning gällande ansökningarna till 
anläggningssektorn. Det är tydligt att det saknas människor i sektorn. De ser att den 
stora anledningen till detta är att informationen om anläggningssektorn är mycket 
begränsad på grund av det stora trycket på byggsektorn. Generellt så känner inte folk 
till anläggning och vad det innebär att arbeta inom sektorn. Ytterligare en anledning 
till att många upplever anläggningssektorn som oattraktiv att arbeta i är att projekten i 
mindre kommuner inte alltid befinner sig inom stadsgränserna. Detta kräver att 
medarbetarna behöver ’’ligga ute’’ vilket innebär att de spenderar stora delar av 
veckan på arbetsplatsen och återvänder hem under helgerna. Cheferna på Peab menar 
att detta är en nackdel i ett hav av fördelar med branschen. Återigen handlar det om 
att upplysa människor om vad det innebär att medverka i anläggningssektorn.  
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4.3.2 Sveriges byggindustrier, Jörgen Johansson 
 
Fråga 1. Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 
Generellt är utbildningarna inte anpassade efter de krav och behov som näringslivet 
ställer. Studenterna är nog mer förberedda för att arbeta som konsulter direkt efter 
utbildningen. Något Jörgen tycker är bedrövligt är att praktiken uteslutits från 
utbildningen. Produktionen kommer mer i andrahand nuförtiden. 
 
Fråga 2. Vad önskas från er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Vilka krav 
ställer ni? 
Som ingenjör skall du någon gång i karriären leda. Därför behövs personer som har 
läst ledarskap och vet hur man för sig i en grupp. Skolorna glömmer oftast att 
ingenjörerna skall ut och arbeta på ett företag med massa entreprenörer. Det är 
jätteviktigt att kunna projektekonomi och speciellt entreprenadjuridik då hela poängen 
med att arbeta är att tjäna pengar. Jörgen menar att ingenjörer skall ha mer av 
entreprenörstänket med sig från skolan. Som ingenjör arbetar du bara några år tills 
man klättrar i karriärstegen för att kanske bli arbetschef och arbeta med upphandling, 
projektekonomi samt entreprenadjuridik.  
 
Fråga 3. Vad anser ni saknas i byggingenjörsutbildningen? 
Ledarskap, ekonomi, och entreprenadjuridik saknas. Dessa ämnen är oerhört viktiga 
för att driva ett företag. Även för att arbeta som chef är dessa ämnen mycket centrala. 
I stort söker Jörgen en ökning av management-ämnen som utbildar chefer samtidigt 
som ingenjörer i sina fält. Särskilt för anläggningssektorn så anställer Jörgen hellre 
högskoleingenjörer som har en mycket mer produktionsinriktad karriärplan.  
 
Jörgen deltar till viss del i branschråd för att påverka utbildningarna men detta har 
avtagit då universiteten visar mycket motstånd till förändring. Jörgen menar också att 
lärarkompetensen för anläggningskurser finns inte då det är en stor brist på 
anläggningskompetens ute i byggbranschen i sig.  
 
Fråga 4. Enligt er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än 
anläggningssektorn? 
Ja det kan jag säga direkt. Trots att ingen är redo att börja arbeta direkt efter 
utbildningen så har studenterna en högre förståelse för vad det innebär att arbeta i 
byggsektorn. Detta ligger till stor del i lärarnas händer och menar att de måste lära ut 
mer anläggning. Kurserna innehåller för lite anläggningsinnehåll och studenterna vet 
knappt vad det innebär att arbeta inom anläggningssektorn. Få vet vad 
anläggningssektorn består av och är därmed rädda att söka arbeta inom sektorn.  
 
Fråga 5. Ett stort problem är att det upplyses väldigt lite om anläggningssektorn 
under utbildningen. Hur ser ni på detta? 
Ja det är mycket riktigt att det är så här. KIA står för kompetensförsörjning inom 
anläggningsbranschen. Byggindustrier finns runt hela landet. De utför många sociala 
evenemang där de marknadsför anläggningsbranschen. Speciellt anordnar de 
tillställningar för byggingenjörer. De har mycket kontakt med de skolor som 
uppmuntrar till verklighetsförankring.  
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Som det ser ut nu behöver anläggningssektorn 30 % av alla nyexaminerade 
byggingenjörer. Det är dock inte fallet då enbart 10 % slutligen hamnar i 
anläggningssektorn. Jörgen träffar cirka 100-150 studenter om året och alla säger att 
de är mycket inriktade mot byggsektorn. Anledningen till detta är mycket riktigt 
bristen på kunskap om anläggningssektorn.  
 
Vad är då anläggningssektorn? Förutom skolans definition som lyder ’’allt förutom 
hus’’ brister enligt Jörgen. Själv brukar han säga att anläggning är allt under backen. 
Exempel på detta är broar, husgrunder, pålningar, schaktningar, vindkraftverk, kajer 
mm.  
 
Ibland kan det vara en väldigt tunn linje mellan vad som ingår hos bygg och 
anläggningssektorn. Till exempel skillnaden mellan P-däck och P-hus. P-däck räknar 
anläggarna på. P-hus räknar byggarna på. Det är ingen skillnad på dessa men ändå 
skiljer de sig åt på grund av namnet eller vad de kallas.  
 
Byggingenjörsutbildningen har för lite kurser om anläggning. I de fall de har någon 
sorts anläggningskurs så är det dåligt innehåll som inte räcker för att ta med sig 
kunskapen ut till yrkeslivet. Problemet är att generellt så är lärarna byggare i grunden 
och kan därmed inte mycket om anläggningssektorn. På grund av att lärarna utformar 
utbildningen så blir det oftast att den utformas efter lärarnas erfarenheter. Jörgen 
menar att för att höja anläggningskompetensen hos lärarna måste det bli fler anläggare 
i branschen. Nuförtiden är det konsult och arkitekt sidan som det är mest tryck på. 
Byggindustrier och Peab ser detta som ett problem. Det bästa för branschen för att 
optimera projekten vore ifall alla arbetade något år i produktion innan de som är 
intresserade av projektering byter till konsulter. Detta skulle ge dem en ökad 
förståelse för arbetet som konsult. 
 
Fråga 6. Hur ser ni på byggsektorn i jämförelse med anläggningssektorn? 
Många har sagt att anläggningssektorn har en lägre status än byggsektorn. Hur 
ser ni på detta? 
Generellt anses byggsektorn ha en högre status. Dock gäller det bara när man kommer 
in i yrkeslivet. Efter ett tag märker man att projekten anläggningssektorn arbetar med 
har högre status än de som byggsektorn arbetar med. Anläggningssektorn arbetar ofta 
med enorma konstruktioner som broar, ramper mm.  
 
Den här frågan är nog väldigt personlig. Det har väldigt mycket att göra med vad 
varje människa har för intressen.  
 
Det gäller att upplysa studenterna vad det innebär att arbeta inom anläggningssektorn. 
Vilka roller som finns men speciellt att man berättar hur bred anläggning är. Det är 
inte bara att man ligger ute varje vecka. Förutom företagen måste skolorna bli bättre 
att bjuda in och ge företagen chansen att berätta vad de gör och hur deras erfarenheter 
ser ut.  
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Fråga 7. Under byggingenjörsutbildningen samt civilingenjörsutbildningen väg 
och vatten anser de flesta att det är en självklarhet att arbeta i byggsektorn. Hur 
ni ser ni på detta? 
Det gäller att höja attraktionskraften för anläggningssektorn. Jörgen är förutom 
regionchef på Swerock även ordförande på Byggindustrier. Som ordförande på 
Byggindustrier besöker han ofta olika skolor, mässor och andra tillställningar för att 
informera om branschen. Själv menar Jörgen att han är mer intresserad av 
anläggningssektorn och vill därmed öka trycket där.  
 
Det är lättare att byta från anläggningssektorn till byggbranschen. I 
anläggningssektorn får du en bredare kompetens än om du skulle arbeta i 
byggsektorn. I anläggningssektorn arbetar du mer med kundkontakter, ekonomi, 
projekt, inköp, planering, logistik mm. Man får en helt annan helhetssyn på arbetet 
inom anläggningssektorn. Jörgen fortsätter med att i byggsektorn fungerar en anställd 
mer som en pjäs med en eller flera arbetsuppgifter som utförs varje dag. I 
anläggningssektorn tar man ansvar på ett helt annat sätt. Jörgen brukar säga att i 
anläggningssektorn blir man en generalist medan i byggsektorn blir man en specialist 
och på grund av detta är det lättare att byta från anläggningssektorn till byggsektorn. 
 
Fråga 8. Hur ser anläggningsmarknaden ut för framtiden? Finns det många 
kommande projekt? Ett sätt att locka fler studenter är att berätta om dessa 
projekt för att fånga upp ett intresse. Hur ser ni på detta? 
I denna region (Väst Sverige) kommer projekten öka markant de kommande åren. 
Även Stockholm, Kiruna, Malmö och speciellt längs kusten kommer att öka i 
anläggningsprojekt. Staten har bidragit med 533 miljarder enbart för 
anläggningsprojekt och sedan tillkommer den kommunala finansieringen. Till skillnad 
från byggsektorn som bygger bostäder utifrån vad folk har råd att betala så kommer 
anläggningssektorn växa snabbt. Framtiden kommer bestå av mycket prefabricering. 
Jörgen menar att marknaden kräver anläggningsprojekt. 
 
Det svåra med att marknadsföra projekt är att de leder mycket ofta till jobbiga 
debatter. Västlänken t.ex. kommer att delvis finansieras av trängselskatten. Miljarder 
kommer att spenderas på projektet. GT (lokal tidning i Göteborg) drog igång debatten 
och menar att Västlänken kommer att bli en dålig investering. Det många inte förstår 
är att finansieringen från trängselskatten är en mycket liten del av vad hela projektet 
kommer att kosta. Som ide började Västlänken 1995 och man har arbetat med 
projektet sen dess. Inte förens nu börjar debatterna. Detta är ju helt ologiskt då folk 
arbetat med Västlänken i 20 år. I grunden är folk rädda för stora projekt då de tar 
mycket plats och tar lång tid att bygga (då det är belägna inom stadsgränserna). 
Projekt som utspelar sig utanför stadsgränserna är det ingen som bryr sig om.  
 
I framtiden när dessa projekt börjar kommer det bli väldigt ont om folk. Kompetensen 
kommer ta slut snabbt och behovet av arbetskraft kommer att öka dramatiskt. Dock är 
det svårt att förutse exakt hur stort behovet kommer att bli. I byggbranschen är det 
alltid mycket som spelar in som i sin tur avgör hur byggbranschen kommer att se ut. 
Bristen på arbetskraft kommer leda till att utländska företag kommer till Sverige. Fast 
de kommer att behöva ett svenskt företag som leder och sköter hela management 
delen av projekten.  
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Fråga 9. Vi anser att man borde kunna välja inriktning tidigt under 
utbildningen och på så sätt öka kompetensen vid arbetsstart (produktion, 
projektering, konstruktion). Är detta inte något som borde införas på alla 
byggingenjörsprogram?  
 
Jo det tycker jag. Så länge man vet skillnaden mellan produktion och konstruktion. 
Det gäller att veta vad det innebär att arbeta inom varje område. Gällande produktion 
vill Jörgen ha mer management, logistik, planering, projektekonomi, ledarskap och 
entreprenadjuridik. Som entreprenör gäller det att veta vad man strävar efter i ett 
projekt. Huvudsakligen är ekonomin viktigast då projekt går ut på att tjäna pengar. 
Jörgen menar att varje projekt kan ses som ett företag där platschefen är VD.  

4.3.3 Nyexaminerade arbetsledare/mättekniker 
 
Fråga 1. Hur tänkte Ni vid val av arbete efter utbildningen? Varför valde Ni just 
anläggningssektorn? 
 
Det framgick i intervjuerna att de vi intervjuade hamnade i anläggningssektorn av en 
slump. Idén var under hela utbildningen att slutligen söka arbete i byggsektorn. 
Anledningen till att de började arbeta inom anläggningssektorn var den praktik som 
erbjöds. På så sätt fick de insikt i vad anläggningssektorn bestod av och blev snabbt 
väldigt intresserade att fortsätta arbeta inom anläggningssektorn. Vid följdfrågan om 
de skulle vilja byta tillbaka till den ursprungliga iden om att arbeta i byggsektorn 
svarade de kort med ett simpelt nej.   
 
Fråga 2. Hur väl förberedd var Ni efter utbildningen för att arbeta i 
anläggningssektorn jämfört med byggsektorn? 
 
Eftersom byggsektorn var en central del av utbildningen är det svårt att påstå att 
studenter är förberedda för arbete inom anläggningssektorn. Däremot är 
byggingenjörer mycket mer förberedda att arbeta inom byggsektorn 
 
Fråga 3. Hur förberedd var Ni vid första anställningen? 
 
Johanna hade en mycket svår period som arbetsledare på Svevia. Efter två år valde 
hon att byta till mättekniker på grund av den jobbiga vardagen hon upplevde som 
arbetsledare. De andra däremot hade turen att lära sig mycket under praktiken de haft 
under åren innan de slutligen erbjöds arbete efter utbildningen. De menar att utan 
praktiken skulle de inte klarat arbetet. Verklighetsförankring är nyckel till en komplett 
utbildning i förberedande syfte. 
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Fråga 4. Vad skulle kunna ändras/läggas till i byggingenjörsutbildningen för att 
skapa bättre förutsättningar inför den första anställningen i 
anläggningssektorn? 
 
Det viktigaste är en ökad upplysning om anläggningssektorn och vad det innebär att 
arbeta i sektorn. De skulle vilja se ännu mer anläggningskurser med 
verklighetsförankring. Detta menas att fler studiebesök och en eventuell praktik 
erbjuds under utbildningen. Ett eventuellt val av inriktning skulle vara nyttigt. Tidigt 
välja mellan produktion, projektering och konstruktion. På så sätt ges en centrerad 
och mer ingående utbildning som berikar studenten med en mer anpassad kunskap. 
 
Detsamma gäller för Peab och de andra byggföretagen. De behöver vara mer 
tillmötesgående och upplysa studenterna om pågående projekt och även kommande 
projekt som säkerligen skulle intressera många studenter.  
 
Fråga 5. Hur trivs Ni i anläggningssektorn? 
 
Det framgick under intervjuerna att alla trivdes bra i anläggningssektorn. Projekten är 
unika och är väldigt givande. Varje projekt innebär nya utmaningar med olika 
förutsättningar att orientera sig med.  
 
Fråga 6. Anser Ni att anläggningssektorn betraktas som oattraktiv att arbeta 
inom?  
 
Anläggarna har fått en dålig status på arbetsplatserna då de oftast ses om en 
underentreprenör åt husbyggarna. Sektorn har också fått ett dåligt rykte på grund av 
de ofta förekommande projekten utanför städerna vilket innebär att hantverkare och 
arbetsledning måste ’’ligga ute’’ vilket innebär att den anställde sover nära 
arbetsplatsen under veckorna för att enbart komma hem under helgerna. Detta anses 
vara en börda och passar inte alla. Det gäller dock för Peab att locka med en ökad lön 
och fler förmåner till exempel. 
 

4.3.4 Utbildnings ansvariga Örebro universitet 
Intervju med Göran Lindberg, programledare för Byggingenjörsprogrammet 
 
Fråga 1. Hur ser Ni på byggingenjörsutbildningen? Speglar utbildningen 
arbetsmarknadens behov? 
 
Eftersom byggingenjörsprogrammet utvecklas av lärare, ett branschråd med aktörer 
som Tranab, Skanska, Peab och NCC, och klassrepresentanter från de olika 
årskurserna så anser Göran att utbildningen speglar marknadens behov. 
 
Han berättar också att utbildningen är så pass bred att den ger studenter 
förutsättningarna att arbeta med olika arbetsuppgifter. Själv arbetar Göran Lindberg 
på Örebro Byggstatik AB en gång i veckan. På det jobbet har han studenter som även 
de arbetar där. Göran menar att de klarar sig helt utmärkt med den utbildning som ges 
på Örebro Universitet.  
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Fråga 2. Vi vet från Mats Persson att utbildningen fokuserar mindre mot kurser 
om anläggning jämfört med bygg. Finns det planerade förändringar av mer 
anläggningsinnehåll för byggutbildningen? 
 
Som det ser ut nu ingår en geoteknik kurs samt en vägbyggnads kurs. Dock är dessa 
utformade på så vis att de tilltalar konstruktion och projektering. Produktionskurserna 
medger Göran att de innehåller en mindre andel anläggningsinnehåll. I dessa kurser är 
det viktigt att framhäva anläggning på en grundlig nivå.  
 
Gällande planerade förändringar så inkommer det en ny utbildningsplan till hösten 
2015. Den nya utbildningsplanen kommer erbjuda en möjlighet att välja inriktning. 
Denna utbildningsplan presenteras i denna rapport. Grundligt berättade Göran att 
studenterna kommer gemensamt läsa årskurs 1 för att sedan i årskurs 2 välja mellan 
produktion eller byggteknik. Det optimala vore även att praktik återigen införs i 
utbildningen. Praktiken skulle vara valfri och betyda att utbildningen förlängs med en 
termin.  
 
Göran tror att utbildningen är tillräckligt bred så det är inga problem då man väl 
börjar på sitt första arbete. Vi anser ju dock att ett kvitto på inlärning inte räcker. 
Studenterna måste våga söka sig till anläggningsbranschen.  
 
Fråga 3. Hur går det till vid uppbyggnaden av utbildningens innehåll? Hur 
anser Ni att fokuseringen är på anläggningsinnehåll?  
 
Som sagt har vi en grupp bestående av studentrepresentanter från olika årskurser, ett 
branschråd och lärare från institutionen som samverkar i att utforma 
utbildningsplanen. 
 
Dessutom följs regler och lagar efter vad UKÄ framställer. UKÄ är 
Universitetskansliämbetet.  
 
Göran medger även kritiskt att Peab, Skanska och NCC sällan medverkar i dessa 
branschråd. Detta skapar ju i sin tur en sämre verklighetsanknytning vilket påverkar 
studenterna. Då utbildningen inte har samma tillgång till marknaden och dess 
utveckling på det vis företagen upplever den, skapar denna oro för utbildningen. 
 
Fråga 4. Hur väl förberedda är Örebro universitet för justeringar i utbildningen 
för att tillfredsställa anläggningssektorns behov? 
 
Återigen har justeringar precis genomförts. Den nya utbildningsplanen lanseras till 
hösten 2015. Dessa justeringar måste initialt smälta in i vardagen för att sedan 
upptäcka styrkor samt svagheter.  
 
Gällande anläggningssynen på den nya utbildningsplanen är det upp till var och en av 
lärarna att utforma sina tillgivna kurser på det sätt de ser lämpligast. Mats Persson är 
enligt Göran medveten om att han håller på att reformerar sina kurser och vill sikta in 
sig på ett mer anläggningsinriktat innehåll. 
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Ledarskap är en viktig fråga som ofta brukar tas med i de möten som hålls angående 
utbildningen. Trots detta har förslaget avslagits flera gånger. Detta tycker Göran är 
något som måste ändras. 
 
Fråga 5. Hur väl förberedda anser Ni att studenter från 
byggingenjörsutbildningen är att arbeta inom anläggningssektorn?  
 
Återigen anser Göran att utbildningen är så pass bred att studenter är förberedda för 
att börja arbete i byggbranschen. Deras utbildning ger dem verktyg som krävs för att 
lära sig mer på arbetsplatsen och ha en övergripande förståelse av vad arbetet innebär.  
 
Fråga 6. Enligt enkätundersökningar som utförts av studenter årkurs 3 framgår 
det att de inte känner som förberedda att jobba i anläggningssektorn, hur ställer 
ni er till det?  
 
Göran har full förståelse för detta och medger att detta måste lösas. På grund av att 
många lärare har egna erfarenheter och är mer bekväma inom vissa områden så blir 
det lätt att det lutar åt vissa områden. I detta fall är byggsektorn mer tillhandatagen för 
lärarna.  
 
I denna del av rapporten skall det framgå tydligt vad författarna vill lyfta fram med 
examensarbetet. Syftet med examensarbetet är att upplysa läsarna om hur 
byggingenjörsprogrammet inte är tillräckligt för arbete inom anläggningssektorn eller 
utvecklat, inte optimalt. Det väsentliga som författarna vill lyfta fram är ett flertal 
faktorer som redovisas i följande stycken. 

Byggingenjörsprogrammet speglar inte de behov som anläggningssektorns kräver. 
Trots att utbildningen erbjuder en grundläggande ingenjörsmässig utbildning, brister 
utbildningsplanen då den till stor del är inriktad mot byggsektorn. 
Enkätundersökningarna visar att majoriteten anser sig vara mer kompetenta för arbete 
inom byggsektorn. Undersökningarna påvisar även att de flesta studenterna inte är 
intresserade av en eventuell anställning inom anläggningssektorn. Detta är resultatet 
av en vag upplysning och dålig kunskap om branschen.  
 
En röd tråd växte tydligt fram under intervjuerna – personliga egenskaper är den 
viktigaste faktorn inför en framtida karriär. För att lyckas i yrkeslivet krävs 
engagemang, intresse och ett stort driv. Det är denna faktor som väger tungt vid 
anställning av nyexaminerade byggingenjörer. Specifika arbetsuppgifter är enligt 
intervjupersonerna svåra att lära sig under utbildningen. Arbetsuppgifter varierar så 
mycket beroende på vilken roll eller projekt den nyexaminerade byggingenjören 
hamnar i. Ett av de viktigaste verktygen som ingenjörer tar med sig från utbildningen 
är förmågan att strukturera, analysera och lösa problem. Vilket många gånger är en 
bra grund att bygga vidare ifrån. 
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För att locka fler studenter till anläggningssektorn krävs det mer än att utbildningen 
anpassas efter branschens behov. Olika aktörer från branschen måste optimera sin 
marknadsföring och upplysa studenter vad det innebär att arbeta inom 
anläggningssektorn. Upplysningen bör bestå av ett flertal aspekter. Skillnader mellan 
byggsektorn och anläggningssektorn praktiskt och teoretiskt. Viktigt att upplysa om 
de pågående projekt och kommande projekt. På detta sätt skapas intresse för de som 
lyssnar. Genom att marknadsföra anläggning växer ett intresse och engagemang hos 
studenterna som de senare tar med till yrkeslivet.  
 
Ur utbildningsaspekten är det viktigt att erbjuda variation. Många studenter vet 
relativt tidigt inom vilka områden de vill arbeta med efter utbildningen. Därmed bör 
det erbjudas val av inriktning i ett tidigt skede. Detta skulle medföra en mer 
specialiserad utbildning som på ett djupare plan förbereder studenten för framtida 
anställning. Eftersom byggingenjörsprogrammet ytligt behandlar många ämnen 
skapas inte den kompetens som behövs vid start av arbete. De flesta platschefer, 
arbetschefer samt personalchefen på Peab Anläggning påstår att examen från 
byggingenjörsutbildningen enbart är ett kvitto på att studenten kan lära sig yrket 
senare. Detta skapar oro hos författarna då studenter spenderar 3 år på universitetet 
och förväntas bara ha en allmänbildning inom området. Genom att optimera 
utbildningen skapas möjligheten att minska inkörningsperioden hos arbetsgivaren. 
Resultatet skapar värde för arbetsgivaren då produktionen optimeras och slöseriet 
minskas i den aspekten.  
 
Förslag på konkreta förändringar och tillägg i utbildningen konstaterades under 
intervjuerna hos Peab Anläggning. Förutom de personliga egenskaper som nämnts 
ovan så finns det några områden som byggingenjörerna skulle kunna ha mer kunskap 
av. Representanter från yrkeslivet ser att följande läggs till eller utökas i 
byggingenjörsprogrammet: 
 

• Ledarskap 
• Projektekonomi 
• Entreprenadjuridik 
• Val av inriktning: Produktion, Konstruktion, Projektering 
• Verklighetsanknytning  
• Fler anläggningsanpassade projekt inom de befintliga kurserna 

 
Sveriges Byggindustrier är en väsentlig del av denna undersökning. Deras 
framtidsmål och kunskap om marknaden gav examensarbetet den kvalitet som den 
kräver. För att få en omvärldsfaktor integrerat i rapporten och även i våra studier är 
det viktigt att förstå marknadens utveckling. Genom att upplysa om kommande 
projekt och det behov som finns av byggingenjörer påvisas vikten av att lära sig 
anläggningssektorns olika aspekter. Som nämnts ovan i rapporten ser framtiden ljus ut 
för anläggningsmarknaden och det är konstaterat att dagens arbetskraft inte kommer 
räcka till. Sveriges Byggindustrier som är medvetna om problemet arbetar hårt med 
att marknadsföra anläggningssektorn på olika tekniska utbildningar. Intresset för 
anläggning hos studenter behöver ökas och statusen likaså. Detta med förhoppningar 
att locka fler studenter till en framtid i denna sektor. 
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En organisation som arbetar med dessa frågeställningar är KIA – 
Kompetensförsörjning Inom Anläggningsbranschen. KIA är ett nätverk som startades 
2008 av Trafikverket tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik 
& Designföretagen. Nätverket arbetar med att öka intresset för anläggningssektorn på 
olika tekniska utbildningar genom föreläsningar och övriga sociala evenemang [19]. 
 
Enligt enkätundersökningar framgår det att endast 11 % av de medverkande ser sig 
själva i en framtida yrkesroll inom anläggning. Medan 57 % ser hellre en framtid 
inom byggsektorn. Resterande 32 % har inte angett något svar. Dessa siffror ses som 
missgynnande för anläggningssektorns framtid och en bekräftelse på att 
examensarbetets hypoteser stämde. Dessa siffror är resultatet av att ca 70 % svarat att 
de läst mest byggrelaterat innehåll under utbildningen och 0 % svarat att de läst mest 
anläggningsrelaterat innehåll.  
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5 Diskussion 
Arbetet med denna rapport har genomförts efter vår förväntan. Vi upptäckte tidigt 
med hjälp av enkätundersökningar och från våra egna erfarenheter av 
byggingenjörsprogrammet att utbildningen brister i vissa aspekter. Är studenterna 
intresserade av byggsektorn är det en bra utbildning som skapar goda förutsättningar 
inför det framtida arbetet. Eftersom utbildningen är väldigt fokuserad på byggsektorn, 
där en god förståelse för vad det innebär att arbeta inom den sektorn fås. Ett av 
rapportens syften var att studera hur väl byggingenjörer anpassar sig i 
anläggningssektorn. Med hjälp av resultaten och intervjuerna ser vi att majoriteten 
inte är medvetna om vad anläggningssektorn innefattar. Detta ser vi som ett enormt 
problem då anläggningsmarknaden är omfattande med många möjligheter och är i 
behov av en ökad arbetskraft i form av bland annat ingenjörer. Vi tror även att många 
studenter skulle vara intresserade av en karriär inom anläggning om de skulle ha en 
djupare inblick i vad det handlar om.  

Med den problembeskrivning som angetts ovan såg vi till att undersöka orsakerna till 
detta. Genom att intervjua diverse nyckelpersoner på Peab Anläggning i Göteborg 
sökte vi tänkbara orsaker till problemet. Det framgick att byggsektorn har en högre 
status i allmänhet jämfört med anläggningssektorn. När allmänheten tänker på Peab så 
går tankarna direkt till att de bygger bostadshus av olika slag. Färre människor känner 
till att Peab har en anläggnings-, väg- och markverksamhet inom koncernen. Dessa 
människor är för det mesta aktiva i branschen och på så sätt känner till deras 
arbetsområden. En åtgärd för detta problem skulle innefatta ett omfattande 
ansvarstagande från Peab Anläggning, Örebro Universitet och Sveriges 
Byggindustrier. Studenter som läser till byggingenjör måste upplysas mer om vad 
byggbranschen som helhet innefattar. Detta genom eventuella gästföreläsningar från 
aktörer i branschen, anpassad utbildning med en ökad verklighetsförankring och en 
allmän marknadsföring från organisationer såsom Sveriges Byggindustrier. Trots de 
studiebesök och gästföreläsningar författarna medverkat på räcker det inte till. För få 
söker sig till anläggningssektorn trots att projekten är unika och erbjuder en 
utvecklande vardag. De få som slutligen hamnade inom anläggningssektorn har 
beskrivit det som en slump. De flesta sökte praktik eller examensarbete inom 
byggsektorn men på grund av den hårda konkurrensen var de tvungna att senare söka 
till anläggningssektorn för att på något sätt skaffa erfarenheter inom arbetsmarknaden. 
De berättar även att det var det bästa som kunnat hände dem. Alla antyder att de 
aldrig skulle byta till byggsektorn då det trivs så bra på deras nuvarande arbetsplats.  

Författarna har med ivrighet arbetat med denna undersökning för att på något sätt 
framhäva orsakerna till problembeskrivningen. Det har vi gjort med tanke på de 
svaren vi fått under enkätundersökningarna och intervjuerna. Genom hela arbetat har 
vi bevittnat en röd tråd som genomsyrat undersökningarna.  
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Många av svaren vi fått genom undersökningarna syftar på att en genomförd 
byggingenjörsutbildning anses vara enbart ett kvitto på att studenten kan lära sig mer. 
Även detta ser författarna som ett problem. Syftet med en utbildning bör vara att 
förbereda en student för det kommande yrket samt informera om vilka möjligheter 
som finns efter utbildningen. När ord som redogöra används menar vi att studenten 
skall klara av de grundläggande arbetsuppgifterna redan vid start. Det är förståeligt att 
en individ antas lära sig de mer specifika arbetsuppgifterna i projekten och 
verksamheten under den inkörningsperiod som ges. För arbetsgivare är arbetstagare 
en tillgång. För att optimera lönsamheten bör arbetstagarna vara kompetenta och 
känna till arbetsuppgifter och ansvarsområden väl. I grunden handlar det om 
värdeskapande. Eftersom målet är att optimera värdeskapandet för kunden bör denna 
problembeskrivning ses som ännu en slöserifaktor som bör beaktas.  
 
De flesta cheferna berättade även att vid anställning så uppfyller examen bara de 
behörighetskrav de har på de sökande. För att verkligen erbjudas jobb vill de att man 
visar engagemang och visar att man har drivkraft. Dessutom avgör om individen 
arbetar bra i grupp. Detta är inget vi ifrågasätter. Problemet är som beskrivit ovan att 
examen från byggingenjörsprogrammet är ett behörighetskrav och inget mer. Vid 
frågan om de ställer några specifika krav på de nyanställda var det mer aspekter av 
personligheten som presenterades. Vi skulle gärna se att de ställer tekniska krav vare 
sig de är teoretiska eller praktiska på de nyanställda. 
 
Som lösning på detta anser vi att i första hand införa valmöjligheter under 
utbildningen. Eftersom författarna är båda intresserade av produktion anser vi att 
antalet konstruktionskurser varit överflödigt. Trots att en grundläggande förståelse är 
väsentlig i arbetet i produktion anser vi att studenter skall kunna välja mellan 
produktion, konstruktion eller projektering. Syftet med att välja inriktning skulle 
initialt innebära att studenten fokuserar på de områden som uppfattas som intressanta. 
Därefter vid förslagsvis i början av år 3 välja att inrikta sig mot någon av de olika 
sektorerna som branschen innefattar. Detta skulle i sin tur innebära att studenten 
skulle vara mycket mer kompetent för arbete direkt efter utbildningen.  
 
Huvudmålet för en utbildning på universitetsnivå är att förmedla arbetskraft till 
yrkeslivet. Genom att upplysa anläggning under utbildningen tror författarna att 
procentsatsen över hur många studenter som får anställning efter utbildningen 
kommer öka markant. Genom att fördela studenterna till anläggning och till bygg 
fördelas konkurrensen över sektorerna. Detta medför att fler har möjlighet till en 
anställning direkt efter examen. 
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6 Slutsats 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka huruvida studenter som läst 
byggingenjörsprogrammet har de verktyg och den kunskap som krävs för att leverera 
goda prestationer i anläggningssektorn. Syftet med examensarbetet var även att förstå 
vad anläggningssektorn kräver av en nyexaminerad byggingenjör och vidare förmedla 
detta till utbildningen.  
Det har framkommit ur examensarbetet att anläggning hamnar i skuggan av 
byggsektorn. Anläggning anses inte vara lika attraktivt att starta en karriär inom till 
skillnad från byggsektorn. En stor anledning till detta är brist på kunskap och en 
allmän uppfattning av vad anläggning innefattar. En bättre kommunikation mellan 
yrkesliv och utbildning skulle gynna båda parter, utbildningens status skulle öka 
samtidigt som yrkeslivet förses med förberedda och intresserade studenter.  

För att en verksamhet ska utvecklas är konkurrens en viktig faktor, då fler studenter 
söker sig till anläggning ökar konkurrensen och möjligheten ökar för att hitta personer 
som är lämpade för arbetet. Alla personer är olika, de passar bra och mindre bra i 
olika områden. För att inte gå miste om studenter som är lämpade för en karriär inom 
anläggning är det viktigt att utbildningen visar möjligheter och agerar som en 
vägledare. Utbildningen bör vara öppen och ha rätt innehåll för att ta vara på 
studentens egenskaper och för att upplysa om olika möjligheter. Då studenterna 
innehar en översiktlig kunskap inom båda sektorerna skapar detta nya möjligheter och 
förenklar valet av inriktning efter utbildningen.  

De båda sektorerna är nära sammankopplade då de båda strävar efter att utveckla 
samhället. Även ute i praktiken, i produktion arbetar sektorerna sida vid sida. Ofta 
startar ett projekt med en anläggningsentreprenad som vidare övertas av en 
byggentreprenad. En byggingenjör i ett byggföretag skulle ha god nytta av kunskaper 
inom anläggning, kunskap av vad som händer innan byggentreprenören tar vid. Det 
skulle skapa en överblick över hela byggbranschen.  

Som nämnt ovan i rapporten ser framtiden god ut för anläggningssektorn då många 
stora projekt är på gång i hela landet. Detta medför ett stort behov av engagerade och 
intresserade byggingenjörer. Många stora anläggningsprojekt är planerade av staten 
och kommuner för framtiden. Då de flesta anläggningsprojekt är finansierade av 
statliga och kommunala organisationer anses anläggningsmarknaden som stabil i 
jämförelse med husmarknaden. Varje år lämnar runt 3 000 personer 
anläggningssektorn på grund av pensionsavgångar. För att de stora satsningarna på 
Sveriges infrastruktur ska lyckas krävs det en ökad rekrytering på utbildade ingenjörer 
till anläggningssektorn.  
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Figur 7. Diagram över åldersfördelningen i anläggningssektorn och byggsektorn.  
 
Figur 7 speglar den procentuella åldersfördelningen för ingenjörer/tekniker i 
anläggningssektorn och byggsektorn. Ur diagrammet kan det konstateras att 
medelåldern är högre i anläggningssektorn vilket är ett tecken på att det kommer 
behövas ny kompetent arbetskraft inom de närmsta åren [19]. 
 
Författarna ser därför detta examensarbete som en upplysning av ett problem, en 
bättre kommunikation mellan arbetsmarknaden och utbildningsväsendet för att 
inspirera studenter inför framtida karriär.  
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Studenterna skall under utbildningens gång bli väl informerade om hela 
byggbranschens uppbyggnad, den består av två delar byggsektorn och 
anläggningssektorn. Studenterna skall bli informerade om hur arbetsmarknaden ser ut 
och vilka möjligheter som finns efter en examen. Författarna tror att många studenter 
skulle uppskatta en karriär inom anläggning bara de skulle ha mer vetskap om vad det 
innebär att arbeta inom sektorn. Vidare är det viktigt att förstå hur organisationerna är 
uppbyggda. För att optimera arbetet bör studenten förstå vilka yrkesroller som speglar 
projektet och vilka arbetsuppgifter som varje yrkesroll innebär. Förstår studenten hur 
yrkesrollerna fungerar individuellt och i en sammankoppling av ett projekt så ökar 
förståelsen för arbetet. Detta framgick som väldigt tydligt i intervjuerna vilket 
författarna länger stor tyngd på.  
 
Målet med detta examensarbete är inte att ändra på byggingenjörsprogrammets 
uppbyggnad. För att väcka ett intresse för anläggning hos studenterna skulle det räcka 
med justeringar i kursernas innehåll. Då en kurs är utformad med 
inlämningsuppgifter, skulle ett alternativ kunna vara att ge studenten möjlighet att 
välja mellan en bygg- och en anläggningsuppgift. T.ex. en projekteringskurs kan 
studenten få valmöjligheten att projektera en byggnad eller en väg. I kurser bestående 
av produktionsinnehåll bör anläggning få mer uppmärksamhet. Även då en 
byggingenjörsstudent hamnar i byggsektorn efter utbildningen skulle denna kunskap 
om anläggning vara till nytta, en kunskap om de båda sektorerna skapar en vidare syn 
på byggbranschens helhet.  

Enligt enkätundersökningar har byggingenjörsstudenterna en betydligt högre kunskap 
om byggsektorn jämfört med anläggningssektorn vilket bidrar till att studenterna 
naturligt känner en trygghet att söka sig till byggsektorn. Detta påvisas även på frågan 
om vart de sökt praktik respektive heltidstjänst till sommaren.  

Mötet med Jörgen Johansson, ordförande för Sveriges Byggindustrier, var mycket 
givande. Jörgen är engagerad i just dessa frågor som tar del av anläggningssektorns 
framtid. Som det har redovisats i rapporten har 533 miljarder kronor avsatts för 
anläggningssektorn i form av statlig finansiering. Detta visar vilket tryck det är på 
utvecklingen av infrastrukturen i Sverige. När de planerade projekten tar fart kommer 
kompetent arbetskraft snabbt att saknas. Enligt Jörgen på Sveriges Byggindustrier 
behövs ungefär 30 % av nyexaminerade studenter till anläggningssektorn. För 
tillfället erhålls endast 10 %. Detta är en låg siffra som ej är hållbar i längden 
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Under intervjuerna med arbetsledare, mättekniker, platschefer, arbetschefer och 
personalchefer har det tydligt framgått att förutom en examen från 
byggingenjörsprogrammet krävs en engagerad och driven student som är intresserad 
av det arbete som genomförs i anläggningssektorn. Mer anläggningsinnehåll inom 
kurserna där det teoretiska och det praktiska knyts samman. Det framgick även att det 
önskas från byggingenjörsprogrammet. Förutom ingenjörsdelen av utbildningen 
eftersöks ledarskap-, projektekonomi-, entreprenadjuridik- och en generell 
managementkurs. De intervjuade menar att skolorna oftast bortser från att de blivande 
ingenjörerna skall arbeta på ett företag där det strävas efter lönsamhet. Förutom att 
lösa tekniska lösningar i arbetet är det viktigt att förstå helheten runt ett projekt. En 
viktig del med ett projekt är att tjäna pengar. Utan god ekonomi överlever företagen 
inte i längden. 

Sammanfattningsvis är det företagen som är involverade i anläggningssektorn samt 
skolornas ansvar att utveckla utbildningen så att studenterna finner det intresse som 
behövs för att tillfredsställa arbetsmarknadens framtid. Genom ett tydligare samarbete 
mellan dessa aktörer skapas bättre förutsättningar för studenterna att leverera goda 
prestationer i framtida yrkesroller.  
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10 Bilagor (intervjuer, enkäter) 
 
Bilagor 
Intervjuer 

10.1 Arbetschefer 
 
Henrik Thovsson, Arbetschef Peab Anläggning. 
(0733373017, kontoret) 
 
Fråga 1. Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 
 
Byggingenjörsutbildningen är ett kvitto på att en person kan lära sig. Han ser ingen 
skillnad mellan civilingenjörer och byggingenjörer. Han anser att 
byggingenjörsutbildningen är en bra utbildning då han ser att alla innehar alla 
möjligheten att utvecklas och lära sig nya saker via arbetet och de uppgifter man får.  
 
Fråga 2. Vad önskas från er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Vilka krav 
ställer ni? 
 
Nyexaminerade byggingenjörer eller nyanställda överlag skall vara engagerade, 
drivna och kunna samverka i större grupper.  Nyexaminerade skall ha ett stort 
intresse för det dem gör i sitt arbete. De ska vilja utvecklas och kunna hantera ett 
snabbt ansvarstagande.  Självklart ska de kunna de grunder finns i produktionen.   
 
Fråga 3. Vad anser ni saknas i byggingenjörsutbildningen? 
 
Ja, det är mycket uppmärksammat att byggingenjörer är bättre lämpade för 
byggsektorn. Dock ser han främst att praktiken som på eget initiativ tas av studenten 
ger den bästa erfarenheten och den kompetensen som behövs för arbetet efter 
utbildningen. Det är även viktigt att upplysa om anläggningssektorn i utbildningen. 
Det är även Peabs ansvar att beskriva sina roller på marknaden.  
 
Fråga 4. Enligt er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än 
anläggningssektorn? 
 
Ja återigen handlar det om att Peab är välkänt i Sverige men få vet vad som utförs 
inom organisationen. Att människor ser bygg som en självklarhet är en fråga som 
måste besvaras både från skolan och från Peab. Om t.ex. anläggningssektorn ses som 
oattraktiv måste man upplysa dess fördelar så tyngden inte faller på branschen på 
grund av dess nackdelar. Som ett exempel brukar ett stort problem vara att jobben i 
mindre städer så som Örebro och Västerås befinner sig utanför städerna och i många 
fall kräver att man ligger ute många gånger. I det här fallet gäller det att upplysa om 
att det är en sådan liten de av vardagen som snabbt glöms bort. Han verkligen 
framföra fördelarna så som en enastående gemenskap med aktiviteter som pågår runt 
omkring arbetet.  
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Fråga 5. Hur ser inkörningsperioden ut för en som läst till byggingenjör jämfört 
med en som läst civilingenjörsprogrammet väg och vatten? Krävs det en längre 
tid för en byggingenjör att komma in i arbetet jämfört med en civilingenjör? 
 
Nej, återigen handlar det till stor del om personen i fråga. Hur väl fungerar denna 
person i grupp och hur mycket driv och engagemang visar denna person. 
Utbildningen i sig behöver inte vara direkt avgörande för den inkörningsperiod som 
tillämpas vid start av anställning. Det skadar ju inte att ha en bra utbildning och dyker 
man upp väl formulerad och med en god kunskapsbas om produktionen så skadar det 
verkligen inte.  
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Christer Andersson Arbetschef Drift & Underhåll Peab 
(0733373641) 
 
Fråga 1. Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 
 
Rent teknisk så kan dem ganska mycket. Påtaglig entreprenadjuridik och ledarskap 
behövs det mer av. Entreprenörer drivs av ständigt öka lönsamheten vilket är den 
största drivkraften. Allt mäts och regelverk nyttiga för värdering av resultaten. AB är 
mycket bra för entreprenadjuridik. Trafikverket arbetar mer och mer mot 
totalentreprenader vilket bidrar till större ansvar för Peab. ABFF är också viktig att 
känna till och kunna jobba med. Ledarskapet är det stort fokus på i Peab då relationer 
ligger i centrum för verksamheten. Kunna upprätthålla relationer långsiktigt för att 
kunna nå målen. Handslaget, en medarbetarenkät som alla svarar på. Syftet är att 
fånga upp erfarenhetsåterföring för hur ledarskap fungerar. Relationer internt och 
externt. Civilingenjörer hamnar ofta på konsult sidan. Christer söker inga 
civilingenjörer till sin grupp. Tycker andra grupper passar bättre. Civilingenjörer har 
den strategin att lära sig verksamheten från arbetsplatserna och sedan vill de klättra 
snabbt vilken kan vara en fälla. 
 
Fråga 2. Vad önskas från er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Vilka krav 
ställer ni? 
 
Christer går nästan bara på magkänslan och personliga egenskaper. Personer med driv 
och engagemang. Personligheten är den främsta egenskapen. Inom organisationen kan 
man lära ut nästintill vad som helst. Jenny (en medarbetare) är jätteduktig men har 
vissa personliga egenskaper vilket Christer enbart gick på. Hennes farbror har en 
verksamhet som handlar om frukt (frukt delikatesser), har vart personlig tränare (eget 
företag) vilket medförde att hon kunde verkligen rätt saker som i sin följd frågade rätt 
saker för sin utveckling. Entreprenad sidan är väldigt unik för vissa typer av 
människor.   
 
Fråga 3. Vad anser ni saknas i byggingenjörsutbildningen? 
 
Återigen ledarskap och entreprenadjuridik med inriktning mot anläggning. Geoteknik, 
grundläggningskurser, infrastruktur i mark osv.  
 
Fråga 4. Enligt er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än i 
anläggningssektorn? 
 
Christer har svårt att bedöma detta. Han upplever att det är för få som verkligen vill 
jobba i anläggning. Han känner igen att folk sedan utbildningen anser att det är en 
självklarhet att arbeta med bygg. Anläggning anser Christer att det är en roligare 
bransch än bygg då bygg är en hel del ansvarsutdelning jämfört med anläggning då 
man till stor del har projektet för sig själv. Oftast det stora ansvaret och möjligheten 
att styra.  
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Fråga 5. Hur ser inkörningsperioden ut för en som läst till byggingenjör jämfört 
med en som läst civilingenjörsprogrammet väg och vatten? Krävs det längre tid 
för en byggingenjör att komma in i arbetet jämfört med en civilingenjör? 
 
Civilingenjörers teoretiska kunskaper är lite för djup för Peab och är därmed inte 
nödvändiga hos dem. Men återigen är det människans personlighet och olika aspekter 
som tillhör detta. Den viktigaste biten som en civilingenjör kan skaffa sig är 
självförtroende. Blicka tillbaka och se att jag har åstadkommit mycket och på så sätt 
kunna blicka framåt och där Peab kan dra nytta av denna individ.  Olika nätverk som 
skapas i skolan kan också dras nytta av. 
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Intervju Christian Genberg  
Arbetschef Peab Anläggning Göteborg/Trestad 
 
Fråga 1. Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 
Generellt sätt är ingen förberedd för att arbeta i produktion. 
Civilingenjörsprogrammet Väg och Vatten är mer inriktat till konstruktion och 
byggingenjörsprogrammet är så pass brett att det blir svårt att från start prestera bra i 
produktion. Annars handlar det om individens ambitionsnivå. Utbildningen lär ut 
förmågan att lösa problem och denna aspekt är mycket viktig i produktion. Den mer 
teoretiska produktionen lär man sig ute i fältet allt eftersom. Något som akademiker 
har som fördel ute i arbetslivet är det administrativa arbetet. En yrkesarbetare som 
arbetats sig upp är duktig på produktion men allt som hör till faller bort. Föra 
handlingar som rör ekonomin, juridiken och så vidare.   
 
Fråga 2. Vad önskas från er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Vilka krav 
ställer ni? 
Förutom den grundläggande förståelsen för vad arbetet innebär så skulle Christian se 
mer av entreprenadjuridik. Anläggningsbranschen är så bred att det blir svårt att svara 
mer produktionsmässigt. Annars ser Christian att nyexaminerade byggingenjörer visar 
sin vilja och ambition i arbetet.  
 
Fråga 3. Vad anser ni saknas i byggingenjörsutbildningen? 
Återigen skulle Christian se mer av entreprenadjuridik då den är mycket viktig. Det 
skulle också vara nyttigt att upplysa studenterna vad varje arbetsroll innebär för 
arbetsuppgifter och vilket ansvar dem tar. Till exempel: Vad gör den arbetsledare? 
Vad gör en platschef? Vad gör en arbetschef? Dessutom skulle det vara nyttigt att 
upplysa studenterna om anläggningssektorn. Vad innebär det att arbeta i 
anläggningssektorn. Vilka områden och typ av projekt täcker anläggningsbranschen. 
 
Fråga 4. Enligt er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än 
anläggningssektorn? 
Ja, då trycket på byggsektorn är mycket större än på anläggningssektorn. Christian 
läste civilingenjörsprogrammet väg och vatten och den är mycket 
konstruktionsinriktad.  Anläggningssektorn ligger i skuggan av byggsektorn.  
 
Fråga 5. Hur ser inkörningsperioden ut för en som läst till byggingenjör jämfört 
med en som läst civilingenjörsprogrammet väg och vatten? Krävs det en längre 
tid för en byggingenjör att komma in i arbetet jämfört med en civilingenjör? 
Återigen handlar det om ambitionsnivå. Civilingenjörer tenderar att vara lite mer 
drivna och har högre ambitioner. Byggingenjörsutbildningen är mer 
produktionsinriktad som kanske kan vara en fördel. Generellt är det ingen skillnad på 
inkörningsperioden. 
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Intervju Mattias Emanuelsson  
Arbetschef Peab Anläggning Infra 
 
Fråga 1. Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 
Egentligen är ingen förberedd för att börja arbeta direkt efter utbildningen. För 
Mattias är en examen ett tecken på att man är bildbar.  
 
Fråga 2. Vad önskas från er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Vilka krav 
ställer ni? 
Engagemang och intresse är viktigast då nya anställs. Sedan är praktik mycket viktigt 
för att hitta det man är intresserad av.  Praktiken är ett bra sätt att verklighetsförankra 
teorin man läst under utbildningen.  
 
Mattias anser att det är viktigt att utöka förmågan att samverka. Eftersom arbetet som 
sker i branschen alltid på något sätt innebär att man arbetar i grupp eller med nära 
sammankoppling till andras arbete.   
 
Fråga 3. Vad anser ni saknas i byggingenjörsutbildningen? 
Viktigt med en bred utbildning. Finns inget krav på praktik. Mattias uppmuntrar att 
söka arbeta som praktikant. Inte bara för att koppla teorin till verkligheten men också 
hitta vad man verkligen är intresserad av.  
 
I form av rena kurser för anläggning saknas mer ingående väg dimensionering- och 
geokurser.  Konstruktion är en stor del av byggingenjörsutbildningen men är enbart 
nyttigt till en viss grad i produktion. Självklart är det viktigt att förstå helheten men 
fokus bör inte ligga på den aspekten av arbetet. 
 
Ledarskap är oerhört viktigt för det arbete som väntar byggingenjörerna. Eftersom det 
är mycket arbete i grupp är det viktigt att förstå allas roller inom projektet och från de 
arbeta med sina egna arbetsuppgifter för att komplettera andras.  
 
Det är mycket viktigt att hitta och förstå rollerna i ett projekt.  Studenterna måste 
upplysas om vad innebär att arbeta med de roller som finns i yrkeslivet. Det är viktigt 
att förstå vilka arbetsuppgifter man kan jobba med. Anläggningssektorn är väldigt 
bred och därför är det viktigt att studenterna förstår vad det innebär att arbeta inom 
sektorn.  
 
Fråga 4. Enligt er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än 
anläggningssektorn? 
Återigen handlar det först och främst om man tagit examen.  Det visar att man har 
förmågan har slutföra det man startat. Allt lär man sig under arbetets gång. Men rent 
utbildningsmässigt skulle jag nog säga att byggsektorn är en stor del av 
byggingenjörsutbildningen och på så sätt är studenterna mycket mer kompetenta att 
arbeta inom byggsektorn. 
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Fråga 5. Hur ser inkörningsperioden ut för en som läst till byggingenjör jämfört 
med en som läst civilingenjörsprogrammet väg och vatten? Krävs det en längre 
tid för en byggingenjör att komma in i arbetet jämfört med en civilingenjör? 
 
Ingen skillnad speciellt. Civilingenjörer är mer fördjupade. Återigen handlar det till 
stor del av hur man är som person. Det är viktigt att personen ör driven och visar 
engagemang i sitt arbete. Så länge man har en examen spelar det ingen större roll 
exakt vad man har läst.  
 
Är man intresserad av sitt arbete kommer det återspeglas i sina prestationer. Arbetet 
kommer flyta på och drivet i sig kommer engagera personen till utveckling.  
 
Fråga 6. Hur ser Ni på att anläggningssektorn anses ha lägre status än 
byggsektorn? 
 
Enligt Mattias har anläggningssektorn högre status än byggsektorn. Han menar att 
projekten erbjuder större och mer lukrativa utmaningar än de som återkommer i 
byggsektorn.  Anläggningssektorn innehåller en helt annan komplexitet i 
problemlösningarna. Projekten är så pass unika att förutsättningarna är sällan lika från 
ett tidigare projekt. Samtidigt är det viktigt att kunna jämföra tidigare erfarenheter.  
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Intervju Roger Westberg Personal Chef Peab Anläggning 
(0733373702) 
 
Fråga 1. Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 
 
Ser ingen större skillnad från bygg och anläggning. Man lär sig allt på jobbet sen. 
Men utbildningen bidrar med att strukturera sitt tänkande, lära förståelsen med 
problemlösning. Rent specifikt med anläggningssektorn är det inge bra. Det är mer 
helheten som man bör ta med sig från utbildningen. Annars är det praktiken som 
spelar en central roll gällande den tekniska kunskapen man bör ha vid start av arbete 
efter utbildningen. Konstaterar att det bör finnas valmöjligheter.  Förberedd är man 
ju inte för att börja arbeta självständigt direkt. Upp till företaget att främja studenter 
och de nyanställda. Viktigt att säga ifrån. 
 
Fråga 2. Vad önskas från er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Vilka krav 
ställer ni? 
 
Viktigt att man är engagerad och intresserad. Vid anställning bockar dem av en 
behörighetslista. Behörighetskrav men det man söker efter är motivationen och drivet 
för att arbeta. 
 
Fråga 3. Vad anser ni saknas i byggingenjörsutbildningen? 
 
Mer insikt i anläggningssidan. Vad är anläggningssidan? Tanken är att få en inblick 
på hur olika projekt kan se ut. Unika och komplexa projekt beroende på 
förutsättningar så som stads jobb eller tyngre industrier, kaj/hamn jobb. 
Grundläggningsteknik. Anläggningssektorn är också väldigt okänt, svårt att täcka in 
allt. Hallandsåsen.  Många specifika teknikbitar tycker Roger saknas. Ledarskap 
kräver marknaden att man kan! 
 
Fråga 4. Enligt er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än i 
anläggningssektorn? 
 
Egentligen handlar det inte om bygg eller anläggning, rent tekniskt är ingen riktigt 
förberedd för att börjar arbeta. Men rent utbildningsmässigt finns det nog en skillnad. 
 
Fråga 5. Hur ser inkörningsperioden ut för en som läst till byggingenjör jämfört 
med en som läst civilingenjörsprogrammet väg och vatten? Krävs det en längre 
tid för en byggingenjör att komma in arbetet jämfört med en civilingenjör? 
 
Mycket individuellt, Utbildningen spelar nog ingen roll. Byggingenjörer passar bäst 
in i produktion. Civilingenjörer väntas prestera bättre och klättrar snabbare. Olikheter 
mellan byggingenjörer och civilingenjörer är rent ambitionsmässigt. 
Byggingenjörerna stannar en längre period ute i produktion. 
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Övrigt: 
 

• Byggsidan är väl större från ett marknadsperspektiv. Därav det stora intresset 
för bygg från skolorna.  

 
• Att ligga ute brukar vara ett problem. Passar väl inte alla. Försöker attrahera 

med olika tillägg. Traktamente, mobilitetstillägg, och 4 dagars vecka. Pengar 
används som motivation.  

 
• Utbildad byggingenjör. Startade på byggsidan. Kom in på anläggningssidan på 

ett annat företag. Under 80-talet sa företaget upp anläggning och gick in på 
byggsidan där Roger arbetade i 6 år som platschef. I bygg är det mycket mer 
planering, mycket fler UE. När Peab tog över vart det anläggning igen. 1998 
gick Roger in på kontoret. Utveckling i anläggningsbranschen. Startade 
inköpsavdelning. 2000-talet inköp och personalchef. 

 
• Skolorna skall tryckas på. Mycket projekt i Stockholm. Mycket mer 

verklighetsanpassning (berättar om nuläges projekt och även framtida projekt). 
Närma sig näringslivet på något sätt.  

 
• Diskutera olika roller i skolan också.  
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10.2 Sveriges Byggindustrier 
 
Intervju Byggindustrier 
Jörgen Johansson Regionchef Swerock & Ordförande Byggindustrier 
 
Fråga 1. Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 
 
Generellt är utbildningarna inte anpassade efter de krav och behov som näringslivet 
ställer. Konsulter är nog mer förberedda för arbete direkt efter utbildningen. Något 
Jörgen tycker är bedrövligt är att praktiken uteslutits från utbildningen. Produktionen 
kommer mer i andrahand nuförtiden. 
 
Fråga 2. Vad önskas från er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Vilka krav 
ställer ni? 
 
Som ingenjör skall du någon gång i karriären leda. Därför behövs personer som har 
läst ledarskap och vet hur man för sig i en grupp. Skolorna glömmer oftast att 
ingenjörerna skall ut och arbeta på ett företag med massa entreprenörer. Det är jätte 
viktigt att kunna projektekonomi och speciellt entreprenadjuridik då hela poängen 
med att arbeta är att tjäna pengar. Jörgen menar att ingenjörer skall ha mer av 
entreprenörstänket med sig från skolan. Som ingenjör arbetar du bara några år tills 
man klättrar i karriärstegen för att kanske bli arbetschef och arbeta med upphandling, 
projektekonomi samt entreprenadjuridik.  
 
Fråga 3. Vad anser ni saknas i byggingenjörsutbildningen? 
 
Ledarskap, ekonomi, och entreprenadjuridik saknas. Dessa ämnen är oerhört viktiga 
för att driva ett företag. Även för att arbeta som chef är dessa ämnen mycket centrala. 
I stort söker Jörgen en ökning av management ämnen som utbildar chefer samtidigt 
som ingenjörer i sina fält. Särskilt för anläggningssektorn så anställer Jörgen hellre 
högskoleingenjörer som har en mycket mer produktionsinriktad karriärplan.  
 
Jörgen deltar till viss del i branschråd för att påverka utbildningarna men detta har 
avtagit då universiteten visar mycket motstånd till förändring. Jörgen menar också att 
lärarkompetensen för anläggningskurser finns inte då det är en stor brist på 
anläggningskompetens ute i byggbranschen i sig.  
 
Fråga 4. Enligt er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än 
anläggningssektorn? 
 
Ja det kan jag säga direkt. Trots att ingen är redo att börja arbeta direkt efter 
utbildningen så har studenterna en högra förståelse för vad det innebär att arbeta i 
byggsektorn. Detta ligger till stor del i lärarnas händer och menar att de måste lära ut 
mer anläggning. Kurserna innehåller för lite anläggningsinnehåll och studenterna vet 
knappt vad det innebär att arbeta inom anläggningssektorn. Få vet vad 
anläggningssektorn består av och är därmed rädda att söka arbeta inom sektorn.  
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Fråga 5. Ett stort problem är att det upplyses väldigt lite om anläggningssektorn 
under utbildningen. Hur ser ni på detta? 
 
Ja det är mycket riktigt att det är så här. KIA står för kompetensförsörjning inom 
anläggningsbranschen. Byggindustrier finns runt hela landet. De utför många sociala 
evenemang där de marknadsför anläggningsbranschen. Speciellt mycket anordnar de 
tillställningar för byggingenjörer. De har mycket kontakt med de skolor som 
uppmuntrar till verklighetsförankring.  
 
Som det ser ut nu behöver anläggningssektorn 30 % av alla nyexaminerade 
byggingenjörer. Det är dock inte fallet då enbart 10 % slutligen hamnar i 
anläggningssektorn. Jörgen träffar cirka 100-150 studenter om året och alla säger att 
de står mycket inriktade åt byggsektorn. Anledningen till detta är mycket riktigt 
bristen på kunskap om anläggningssektorn.  
 
Vad är då anläggningssektorn? Förutom skolans definition som lyder ’’allt förutom 
hus’’ brister enligt Jörgen. Själv brukar han säga att anläggning är allt under backen. 
Exempel på detta är broar, husgrunder, pålningar, schaktningar, vindkraftverk, kajer 
mm.  
 
Ibland kan det vara en väldigt tunn linje mellan vad som ingår hos bygg och 
anläggningssektorn. Till exempel skillnaden mellan P-däck och P-hus. P-däck räknar 
anläggarna på. P-hus räknar byggarna på. Det är knappt någon skillnad på dessa men 
ändå skiljer de sig åt på grund av namnet eller vad de kallas.  
 
Byggingenjörsutbildningen har för lite kurser om anläggning. I de fall de har någon 
sorts anläggningskurs så är det dåligt innehåll som inte räcker för att ta med sig 
kunskapen ut till yrkeslivet. Problemet är att generellt så är lärarna byggare i grunden 
och kan därmed inte mycket om anläggningssektorn. På grund av att lärarna utformar 
utbildningen så blir det oftast att den utformas efter lärarnas erfarenheter. Jörgen 
menar att för att höja anläggningskompetensen hos lärarna måste det bli fler anläggare 
i branschen. Nuförtiden är det konsult och arkitekt sidan som det är mest tryck på. 
Byggindustrier och Peab ser detta som ett problem. Det bästa för branschen för att 
optimera projekten vore ifall alla arbetade något år i produktion innan de som är 
intresserade av projektering byter till konsulter. Detta skulle ge dem en ökad 
förståelse för arbetet som konsult. 
 
 
Fråga 6. Hur ser ni på byggsektorn i jämförelse med anläggningssektorn? 
Många har sagt att anläggningssektorn har en lägre status än byggsektorn. Hur 
ser ni på detta? 
 
Generellt anses byggsektorn ha en högre status. Dock gäller det bara när man kommer 
in i yrkeslivet. Efter ett tag märker man att projekten anläggningssektorn arbetar med 
har högre status än de som byggsektorn arbetar med. Anläggningssektorn arbetar ofta 
med enorma konstruktioner som broar, ramper mm.  
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Den här frågan är nog väldigt personlig. Det har väldigt mycket att göra med vad 
varje människa har för intressen.  
 
Det gäller att upplysa studenterna vad det innebär att arbeta inom anläggningssektorn. 
Vilka roller som finns men speciellt att man berättar hur bred anläggning är. Det är 
inte bara att man ligger ute varje vecka. Förutom företagen måste skolorna bli bättre 
att bjuda in och ge företagen chansen att berätta vad de gör och hur deras erfarenheter 
ser ut.  
 
Fråga 7. Under byggingenjörsutbildningen samt civilingenjörsutbildningen väg 
och vatten anser de flesta att det är en självklarhet att arbeta i byggsektorn. Hur 
ni ser ni på detta? 
 
Det gäller att höja attraktionskraften för anläggningssektorn. Jörgen är förutom 
regionchef på Swerock även ordförande på Byggindustrier. Som ordförande på 
Byggindustrier resar han ofta ut till olika skolor, mässor och andra tillställningar för 
att prata om branschen. Själv menar Jörgen att han är mer intresserad av 
anläggningssektorn och vill därmed öka trycket där.  
 
Det är lättare att byta från anläggningssektorn till byggbranschen. I 
anläggningssektorn får du en bredare kompetens än om du skulle arbeta i 
byggsektorn. I anläggningssektorn arbetar du mer med kundkontakter, ekonomi, 
projekt, inköp, planering, logistik mm. Man får en helt annan helhetssyn på arbetet 
inom anläggningssektorn. Jörgen fortsätter med att i byggsektorn fungerar en anställd 
mer som en pjäs med en eller flera arbetsuppgifter som utförs varje dag. I 
anläggningssektorn tar man ansvar på ett helt annat sätt. Jörgen brukar säga att i 
anläggningssektorn blir man en generalist medan i byggsektorn blir man en specialist 
och på grund av detta är det lättare att byta från anläggningssektorn till byggsektorn. 
 
Fråga 8. Hur ser anläggningsmarknaden ut för framtiden? Finns det många 
kommande projekt? Ett sätt att locka fler studenter är att berätta om dessa 
projekt för att fånga upp ett intresse. Hur ser ni på detta? 
 
I denna region (Väst Sverige) kommer projekten öka markant de kommande åren. 
Även Stockholm, Kiruna, Malmö och speciellt längs kusten kommer att öka i 
anläggningsprojekt. Staten har bidragit med 533 miljarder enbart för 
anläggningsprojekt och sedan tillkommer den kommunala finansieringen. Till skillnad 
från byggsektorn som bygger bostäder utifrån vad folk har råd att betala så kommer 
anläggningssektorn växa snabbt. Framtiden kommer bestå av mycket prefabricering. 
Jörgen menar att marknaden kräver anläggningsprojekt. 
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Det svåra med att marknadsföra projekt är att de leder mycket ofta till jobbiga 
debatter. Västlänken t.ex. kommer att delvis finansieras av trängselskatten. Miljarder 
kommer att spenderas på projektet. GT (lokal tidning i Göteborg) drog igång debatten 
och menar att Västlänken kommer att bli en dålig investering. Det många inte förstår 
är att finansieringen från trängselskatten är en mycket liten del av vad hela projektet 
kommer att kosta. Som ide började Västlänken 1995 och man har arbetat med 
projektet sen dess. Inte förens nu börjar debatterna. Detta är ju helt ologiskt då folk 
arbetat med Västlänken i 20 år. I grunden är folk rädda för stora projekt då de tar 
mycket plats och tar lång tid att bygga (då det är belägna inom stadsgränserna). 
Projekt som utspelar sig utanför stadsgränserna är det ingen som bryr sig om.  
 
I framtiden när dessa projekt börjar kommer det bli väldigt ont om folk. Kompetensen 
kommer ta slut snabbt och behovet av arbetskraft kommer att öka dramatiskt. Dock är 
det svårt att förutse exakt hur stort behovet kommer att bli. I byggbranschen är det 
alltid mycket som spelar in som i sin tur avgör hur byggbranschen kommer att se ut. 
Bristen på arbetskraft kommer leda till att utländska företag kommer till Sverige. Fast 
de kommer att behöva ett svenskt företag som leder och sköter hela management 
delen av projekten.  
 
Fråga 9. Vi anser att man borde kunna välja inriktning tidigt under 
utbildningen och på så sätt öka kompetensen vid arbetsstart (produktion, 
projektering, konstruktion). Är detta inte något som borde införas på alla 
byggingenjörsprogram?  
 
Jo det tycker jag. Så länge man vet skillnaden mellan produktion och konstruktion. 
Det gäller att veta vad det innebär att arbeta inom varje område. Gällande produktion 
vill Jörgen ha mer management, logistik, planering, projektekonomi, ledarskap och 
entreprenadjuridik. Som entreprenör gäller det att veta vad man strävar efter i ett 
projekt. Huvudsakligen är ekonomin viktigast då projekt går ut på att tjäna pengar. 
Jörgen menar att varje projekt kan ses som ett företag där platschefen är VD.  
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10.3 Nyexaminerade byggingenjörer  
 
Hanna Krönlein Arbetsledare Peab Anläggning. 
(0733371959) 4 år i branschen, byggingenjör Chalmers. 
 
Fråga 1. Hur tänkte Ni vid val av arbete efter utbildningen? Varför valde Ni just 
anläggningssektorn? 
 
Egentligen en slump. Innan utbildningen var Hanna inriktad på att göra en karriär 
inom anläggningssektorn men allt efter utbildningens gång tonades detta ner och 
Hanna kände att utbildningen fokuserade mot byggsektorn. Intresset för anläggning 
grundades att hon hade en bekant som arbetade i branschen och därav valde Hanna att 
läsa till Byggingenjör på Chalmers. Gillade vara ute. Dem flesta i Hannas årskull fick 
praktik i byggsektorn. Hanna fick praktik i Anläggningssektorn (Peab Anläggning) 
efter det kom intresset för anläggning tillbaka. Hanna anser att de som hamnar i 
anläggningssektorn hamnar där av en slump, att det var där de fick 
praktik/anställning. 
 
 
Fråga 2. Hur väl förberedd var Ni efter utbildningen för att arbeta i 
anläggningssektorn jämfört med byggsektorn? 
 
Praktiken var en jätte stor fördel för att kunna arbeta efter utbildningen i anläggning. 
Utbildningen erbjuder 6 månader praktik men man måste ordna praktikplats på eget 
initiativ. Hade de inte varit för hennes praktik, skulle hon inte vara alls lika förberedd. 
Byggingenjörsutbildningen på Chalmers består till största del av kurser innehållande 
bygg/hus, utbildningen visar vägen mott byggsektorn. Hanna anser att jargongen 
under utbildningen var att det var en självklarhet att studenterna skulle ha en framtid 
inom byggsektorn. Hanna skulle önska att det tidigt i utbildningen fanns en möjlighet 
att välja om studenten vill rikta in sig mot bygg eller mot anläggning. Viktigt att i ett 
tidigt stadie av utbildningen upplysa studenter om de olika sektorerna som finns. 
Anläggning bör inte ligga i skuggan.   
 
Fråga 3. Hur förberedd var Ni vid första anställningen? 
 
Som nämndes i fråga 2, utan den praktikperiod Hanna hade så hade hon inte varit 
särskilt förberedd. 
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Fråga 4. Vad skulle kunna ändras/läggas till i byggingenjörsutbildningen för att 
skapa bättre förutsättningar inför den första anställningen i 
anläggningssektorn? 
 
Mycket mer anläggningsinriktade kurser med verklighetsförankrad. Till exempel 
CAD då man ritar en bro istället för ett hus. Det ska till exempel vara möjligt att välja 
mellan två olika ”uppgifter” under en kurs, en uppgift riktad mot anlägging och en 
riktad mot bygg . Skulle vilja lyfta hela spectrat. Gillar inte att många lärare var äldre 
som berättar om hur dem arbetade på sin tid, de flesta lärare hade ett förflutet i 
byggsektorn och var därför ”färgade” av detta.  
 
Utbildningen och olika byggföretag skall tillsammans upplysa studenten om vad 
anläggningssektorn innebär och att det behövs folk för rekrytering. Upplysa studenter 
att det finns en god framtid inom anläggning. 
 
Fråga 5. Hur trivs Ni i anläggningssektorn? 
 
Jätte bra, varje projekt unikt, anläggningssektorn bred, förutsättningar varierar. Gillar 
problemlösningen i vardagen. 
 
Fråga 6. Anser Ni att anläggningssektorn har dålig status? 
 
Många känner att folk speciellt i bygg ser anläggning som en U.E som de kan kräva 
snabba tider och resultat. De vill bara att anläggarna skall bli klara så det kan komma 
in. Anläggarna har fått dålig ”status” på arbetsplatserna. Geografiska problem – anses 
av många som mindre attraktivt. Många är inte intresserade av att ligga ut i veckorna.  
 
Övrigt 
 
Praktiserade några år under utbildningen. Ett halv års studieuppehåll.  
Är med på olika marknadsmässor och representerar Peab Anläggning. Då står det 
bygg, industri och anläggnings folk tillsammans vid en monter, de flesta kommer och 
vill prata om byggsektorn… 
 
Anläggning är så himla brett och varje projekt är unikt till skillnad från bygg då 
mycket är koncept och väldigt lika varandra. Att arbeta inom anläggning anser Hanna 
slutligen som varierande och inspirerande. Hanna trivs jättebra i Anläggninssektorn. 
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Johanna Cavledal Intervju arbetsledare. Gick ut 2011 som Byggingenjör på Chalmers. 
 
Fråga 1: Hur tänkte Ni vid val av arbete efter utbildningen? Varför valde Ni just 
anläggningssektorn? 
 
Svårt tyckte hon, tänkte mycket mer på bygg/hus. Hon anser att Byggingenjörs 
utbildning på Chalmers fokuserade mot bygg/hus, anläggning kom i skuggan och 
framstod som en mindre viktig sektor. Sista året hade studenter vid Chalmers 
möjlighet att välja mellan olika kurser och där fanns möjlighet till att läsa en kurs med 
anläggningspraktik. Hon hade sommarpraktik inom produktion på ett byggprojekt. På 
Chalmers fanns möjlighet att genom ett halvårs studieuppehåll få med praktik i 
utbildningen. Detta anser Johanna som givande och att fler borde ta tillfället för att 
skapa erfarenhet. Utifrån egna intressen drogs Johanna till anläggningsbranschen och 
startade sin karriär på Svevia AB som arbetsledare. Utbildningen var väldigt 
begränsad till bygg (byggingenjör Chalmers). 
 
Fråga 2: Hur väl förberedd var Ni efter utbildningen för att arbeta i 
anläggningssektorn jämfört med byggsektorn? 
 
Inte förberedd alls. Det mesta lärde hon sig efter jobbstart. Utbildningen fokuserade 
mot bygg, hon skulle önska mer anläggningsinnehåll eller möjlighet till att välja 
inriktning. 
 
Fråga 3: Hur förberedd var Ni vid första anställningen? 
 
Började som arbetsledare i två år. Så av en slump gick det vidare till mätteknik. Kul 
men svårt att vara arbetsledare. Mycket press på sig i början på grund av ansvaret. 
Hon ansåg att inkörningsperioden var tuff, hon fick ta mycket ansvar och ibland ta 
beslut som hon inte var kompetent att ta. Hon påvisar att inkörningsperioden varierar 
mellan olika företag. På grund av den dåliga kompetensen var det en jobbig period för 
Johanna. Hon var arbetsledare på Svevia. 
 
Fråga 4: Vad skulle kunna ändras/läggas till i byggingenjörsutbildningen för att 
skapa bättre förutsättningar vid en första anställning i anläggningssektorn? 
 
Mer praktiska moment. Teorin bakom det. Större verklighetsförankring i 
utbildningen, studiebesök skulle varit nyttigt. Utbildningen bör skapa en helhetssyn 
över anläggningssektorn, inte bara byggsektorn. 
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Fråga 5: Hur trivs Ni i anläggningssektorn?  
 
Johanna tycker det verkar vara mycket roligare att arbeta i Anläggning jämfört med 
Bygg. Borde upplysa om anläggningssektorn mycket mer. Hus var en självklarhet för 
de flesta studenter under utbildningen. Dem flesta från utbildningen började sin 
karriär inom huskonstruktion enligt Johannas uppfattning 
 
Övrigt: 
 
Hon anser inte själv att ligga ute som ett problem. Men tror att de kan vara en av 
anledningarna till att anläggningssektorn anses av många som mindre ”attraktiv” än 
byggsektorn. Tycker eller tror att de geografiska problemen är centralt. 
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10.4 Platschefer 
Intervju David Eriksson, Platschef Peab Anläggning 
 
1. Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta I 
anläggningssektorn? 
 
Vet ej! David har aldrig haft någon helt nyexaminerad för att kunna svara på denna 
fråga. Ha en övergripande förståelse för arbetet. En inblick I arbetet inom anläggning.  
Han vill se att man utvecklar kurserna så det blir mer verklighetsanknytningar.  
 
2. Vad önskas från Er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Ställer ni några 
specifika krav? 
 
Intresse det viktigaste. Ansvarstagande. Vilja göra och arbeta. Allmän kännedom. Ha 
en kunskapsbas. Förstå hur armering fungerar. Varför ligger armering som det gör. 
Förståelse för hur saker fungerar. Betong är en väldigt central del av brobyggen så 
han ser även där att det är viktigt men en förståelse för betong. David ser skillnad på 
Civilingenjörer som läst VoV och Byggingenjörer där drivet står i centrum. Trots 
detta ser David vikten med en variation. Viktigt att komplettera varandra.   
 
3. Vad anser Ni saknas i Byggingenjörsutbildningen? 
 
Eftersom David är relativt ny som platschef och inte arbetat med någon nyexaminerad 
person ä det svårt för honom att ge konkreta exempel på vad som bör utvecklas i 
byggingenjörsutbildningen. Själv läste David Väg och Vatten på Lunds Universitet 
med inriktning konstbyggnad och brokonstruktion. Fattade även intresse för 
betonglära.  
 
Trots detta vill David ha mer verklighetsförankring i form av studiebesök, praktik och 
gästföreläsningar. Syftet med detta är att knyta teorin till verkligheten för att på så sätt 
lära sig för ett långsiktigt syfte. David skulle också se en valmöjlighet till praktik. 
Problematiken för att ha praktik under utbildningen är att David vill ha engagerade 
studenter då praktik förutsätter att arbetsledningen på arbetsplatsen tar tid för att 
förklara och lära ut saker. Anledningen till detta är att för att optimera arbetet krävs 
bland annat engagerade och passande arbetslag som arbetar effektivt med varandra. 
David anser också att en val av inriktning i utbildningen införs. Där syftet är att välja 
bland produktion, konstruktion eller projektering. Den nuvarande utbildningsplanen 
tar del av alla grenar men på grund av detta sker endast en ytlig inlärning av varje 
kurs. Vid val av inriktning skapar man ett riktat intresse där studenterna läser om vad 
de är intresserade om. 
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4. Enligt Er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än i 
anläggningssektorn? 
 
Anläggningsbranschen har lägre status än byggbranschen. David känner att ingen 
riktigt vill läsa eller jobba I anläggningssektorn. Själv var David först inriktad på 
bygg/hus men ändrade sig senare. Byggsektorn var en självklarhet att arbeta i när 
David läst Väg och Vatten.  Han berättar även att Vägsidan hade ännu lägre status än 
Anläggningssektorn. Mycket tror David beror på den geografiska problematiken.  
David har ändå ett val att jobba vart han vill. Han anser att projekten är mycket mer 
spännande och roligare än bygg/hus. Mycket logistik och en svårare problematik att 
lösa. Att optimera produktionen är lättare och smidigare i anläggningssektorn då det 
ofta handlar om större volymer. 
 
David anser också att det är viktigt att göra anläggningsbranschen mer attraktiv för 
allmänheten för att på så sätt locka fler intressenter till sektorn. Saker som 
reseersättning och traktamente är fördelar vid arbete inom anläggningssektorn.   
 
5. Hur ser inkörningsperioden ut för en som läst byggingenjör jämfört med en 
som läst civilingenjörsprogrammet väg och vatten? Krävs det en längre tid för 
en byggingenjör att komma in i arbetet jämfört med en civilingenjör? 
 
Ungefär samma för båda. Återigen handlar det mycket om personen i fråga. Deras 
engagemang och intresse för arbetet spelar en stor roll. David anser dock att 
civilingenjörer är lite vassare från grunden. Lite mer initiativtagande och har en större 
vilja att utvecklas. En av anledningarna till att han tror att civilingenjörer är innehar 
mer kunskap om arbetet förutom den långa utbildningen är att de har mer tid för 
praktik under utbildningen. 
 
6. Vad skulle du vilja att nyanställda kan redan vid start? 
  
Återigen handlar det om ha förståelse för helhetsprocessen och arbetet som 
genomförs. Därefter handlar det till stor del av vad och hur snabbt man lär sig under 
arbetet. 
 
Intervjukritik: 
För att intervjua platschefer krävs att vi ställer mer inriktade frågor.  
 
Har ni valt bygg på grund av geografiska problem.  
  



 
BYGGINGENJÖRER I ANLÄGGNINGSSEKTORN                                         
 

B20 

 

Intervju Mattias Ludal Platschef Peab Anläggning 
(0733372766, kontoret) 
 
Fråga 1. Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 
 
Allt handlar i grunden vad varje individ kan bidra med. I utbildningen menar Mattias 
att teorin och praktiken är väldigt olika oavsett vilken utbildning man läser. Hos en 
nyexaminerad student som läst byggingenjör är den praktiska aspekten inte lika bra 
som den teoretiska aspekten. Det Mattias tycker saknas är den praktiska anknytningen 
till teorin. Mattias anser också att det är mycket i utbildningen som inte används 
praktiskt i produktion. Det är en tid under utbildningen som skulle kunna användas till 
mer produktiva kurser eller en eventuell inriktning där man får välja det som är av 
intresse för studenten, vare sig det är produktion, konstruktion eller projektering. 
 
Fråga 2. Vad önskas från er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Vilka krav 
ställer ni? 
 
Examen är ganska meningslös. Kunna hantera människor och kunna lösa problem. Att 
ha tänket som en ingenjör. För att poängtera något mer specifikt menar Mattias att en 
fördjupad projektekonomi kurs saknas på utbildningen. Ekonomi är ju en stor del av 
vardagen hos en platschef. Han hade önskat att fler kunde arbeta med ekonomi bättre. 
Planering, uppföljning skulle vara en viktig del av utbildningen för att få en 
anknytning till verkligheten. Utbildningen har tappat praktiken från utbildningen 
vilket han tycker är synd. Hur fungerar byggbranschen. Helhet! Han saknar en helhet 
från studenter. 
 
Fråga 3. Vad anser ni saknas i byggingenjörsutbildningen? 
 
Återigen så menar Mattias att han vill ha arbetsledare som tidigt visar sig ha förståelse 
för helheten. En student som ser helheten tidigt kan förenkla sitt arbete och dra nytta 
på flera olika håll. Främst handlar det om planering och uppföljningen. Vad är viktigt 
nu och vad kan vänta till senare tillfälle. Som i föregående fråga svarade Mattias att 
ekonomi är en central del i arbetet med arbetsledning, och projektstyrning.  
 
Fråga 4. Enligt er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än i 
anläggningssektorn? 
 
Helt personbaserat. Återigen handlar det om personens personlighet. Skolan beaktar 
ens personliga problemlösning. Man lär sig allt vid jobb start ändå. Behöver bara en 
grundläggande förståelse. Sen lär man sig allt.  Byggingenjörer känns mer 
produktionsanpassade än civilingenjörer.  
 
Fråga 5. Hur ser inkörningsperioden ut för en som läst till byggingenjör jämfört 
med en som läst civilingenjörsprogrammet väg och vatten? Krävs det längre tid 
för en byggingenjör att komma in i arbetet jämfört med en civilingenjör? 
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Det är nog samma för båda. Som beskrivit mer utförligt i föregående frågor handlar 
det i stort sätt om personen i fråga. Individens möjlighet att utvecklas och på vilket 
sätt.  
 
Fråga 6. Anser ni att anläggningssektorn är oattraktiv i jämförelse med 
byggsektorn? Vad kan vara anledningen till detta? 
 
Ja, det är en självklarhet. En väsentlig faktor till detta är att folk inte vill resa allt för 
långt till sina arbetsplatser. Passar det inte så flyttar man. Dagens generation är inte 
för att ligga ute. Då måste man locka med pengar.  I princip handlar det egentligen 
om vilka fördomar som speglar verksamheterna. Många förstår sig inte på 
anläggningssektorn och på ett främmande sätt anses som en tuff marknad med en del 
problematik för individen.  Mattias inflikar också att det är dåligt med folk ute på 
arbetsplatserna. Han anser också att det är Peabs ansvar att bidra till att synen på 
anläggningssektorn ändras till det bättre. 
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Tom Nordlindh Intervju Platschef Peab Anläggning (studio 1) 
(0733375200) 
 
Fråga 1. Hur väl förberedda är nyexaminerade byggingenjörer för att arbeta i 
anläggningssektorn? 
 
Tom är inte allt för insatt i byggingenjörsutbildningens utbildningsplan och inter 
heller har han erfarenhet från nyexaminerade byggingenjörer i anläggningssektorn. 
Trots detta anser han att alla är lika, alla är nya och ges samma möjlighet till 
utveckling i arbetet. Han passar på att berätta sina åsikter om det han har hört 
angående byggingenjörsutbildningen. Han berättar att byggingenjörsutbildningen har 
en hel del praktiska element jämfört med civilingenjörsprogrammet vilket skulle vara 
en fördel för arbete inom produktion oavsett vilken sektorn det rör sig om. Trots den 
alldeles för osäkra källan från Toms sida kan jag och Martin ändå uppskatta de 
studiebesök vi haft under utbildningen.   
 
Fråga 2. Vad önskas från er sida av en nyexaminerad byggingenjör? Vilka krav  
 
Tom ser gärna att de nyanställda känner till eller innehar en grundläggande kunskap 
där det utan svårigheter ser helheten för att på sätt arbeta i en stressfri arbetsmiljö med 
goda förutsättningar för att uppnå goda resultat.  
 
Vi frågar sedan efter några mer specifika svar, men detta är svårt då han återigen 
berättar att han inte arbetet med en nyexaminerad byggingenjör. Till slut säger han att 
till exempel AMA anläggning är helt olik från AMA hus och det är viktigt att känna 
till deras olikheter och hur man manövrerar sig i boken. Som en kort slutsats på denna 
fråga anser Tom att det behövs en ökad verklighetsförankring där teorin visas i 
praktiken för en ökad förståelse.  
 
Fråga 3. Vad anser ni saknas i byggingenjörsutbildningen? 
 
På grund av sin brist på erfarenhet av byggingenjörer i branschen är detta en svår 
fråga att svara på. Dock så känner Tom till att byggingenjörsutbildningen ytbehandlar 
varje område så att en eventuell inriktning i utbildningen skulle vara optimalt. På så 
sätt ökar kompetensen för den framtida anställningen. 
 
Fråga 4. Enligt er, är studenterna mer förberedda att arbeta i byggsektorn än 
anläggningssektorn? 
 
Eftersom Tom inte har någon erfarenhet med byggingenjörer, speciellt 
nyexaminerade sådan så kan han inte dra paralleller mellan dessa. Väg och vatten, 
civilingenjör, har han själv läst på Chalmers och konstaterar att utbildningen är 
mycket teoretisk. Teoretiskt i de sammanhang då konstruktion stod i centrum. Han 
inflikar även att de flesta som läser till civilingenjör är mer lämpade åt att bli 
konstruktörer efter utbildningen och så sådan blir resultatet.  
 
Ur ett byggingenjörsperspektiv ser han att utbildningen är mycket mer praktiskt än 
vad civilingenjörsutbildningen är. Därmed anser Tom att för området produktion är 
byggingenjörsprogrammet ett lämpligare alternativ.  
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Fråga 5. Hur ser inkörningsperioden ut för en som läst byggingenjör jämfört 
med sen som läst civilingenjörsprogrammet väg och vatten? Krävs det längre tid 
för en byggingenjör att komma in i arbetet jämfört med en civilingenjör? 
 
Det är i princip samma inkörningsperiod för alla. Det handlar inte om vilken 
utbildning personen i fråga har läst utan hur man är som person. Till stor del handlar 
det om personlighet och förmågan att samverka i grupp. Rent teoretiskt kan de flesta 
lika mycket. 
 
Fråga 6. Många anser att anläggningsbranschen är mindre attraktiv att arbeta i 
jämfört med bygg/hus branschen. Vad anser du kan vara orsaken till detta?  
 
Tom berättar det var en självklarhet att arbeta inom hus och byggbranschen under 
utbildningen. Förutom i stora städer så befinner sig jobben oftast utanför städerna och 
risken för att ’’ligga ute’’ är stor. Studenterna inom sin utbildning ansåg 
byggbranschen som högst upp i hierarkin.  Som svar till frågan ansåg Tom att de 
geografiska problemen var centrala för den så kallade oattraktiva marknaden. 
 
Övrigt: 
 
Dem flesta i Vov arbetar senare inom konstruktion.  
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10.5 Utbildningsansvarig Örebro Universitet 
Intervju Göran Lindberg Utbildningsansvarig 
Programledare för byggingenjörsprogrammet 
 
Fråga 1. Hur ser Ni på byggingenjörsutbildningen? Speglar utbildningen 
arbetsmarknadens behov? 
 
Eftersom byggingenjörsprogrammet utvecklas av lärare, ett branschråd med aktörer 
som Tranab, Skanska, Peab och NCC, och klassrepresentanter från de olika 
årskurserna så anser Göran att utbildningen speglar marknadens behov. 
 
Han berättar också att utbildningen är så pass bred att den ger studenter 
förutsättningarna att arbeta med olika arbetsuppgifter. Själv arbetar Göran Lindberg 
på byggstatik en gång i veckan. På det jobbet har han studenter som även dem arbetar 
där. Göran menar att de klarar sig helt utmärkt med den utbildning som ges på Örebro 
Universitet.  
 
Fråga 2. Vi vet från Mats Persson att utbildningen fokuserar mindre mot kurser 
om anläggning jämfört med bygg. Finns det planerade förändringar av mer 
anläggningsinnehåll för byggutbildningen? 
 
Som det ser ut nu ingår en geoteknik kurs samt en väg och byggnads kurs. Dock är 
dessa utformade på så vis att de tilltalar konstruktion och projektering. 
Produktionskurserna medger Göran att de innehåller en mindre andel 
anläggningsinnehåll. I dessa kurser är det viktigt att framhäva anläggning på en 
grundlig nivå.  
 
Gällande planerade förändringar så inkommer det en ny utbildningsplan till hösten 
2015. Den nya utbildningsplanen kommer erbjuda en inriktnings valmöjlighet. Denna 
utbildningsplan presenteras i författarnas rapport. Grundligt berättade Göran att 
studenterna kommer gemensamt läsa årskurs 1 för att sedan i årskurs 2 välja mellan 
produktion eller byggteknik. Det optimala vore även att praktik införs återigen i 
utbildningen. Praktiken skulle vara valfri och betyda att utbildningen förlängs med en 
termin.  
 
Göran tror att utbildningen är tillräckligt bred så det är inga problem då man börjar 
arbeta. Vi anser ju dock att ett kvitto på inlärning inte räcker. Man måste våga söka 
sig till anläggningsbranschen.  
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Fråga 3. Hur går det till vid uppbyggnaden av utbildningens innehåll? Hur 
anser Ni att fokuseringen är på anläggningsinnehåll?  
 
Som sagt har vi en grupp bestående av studentrepresentanter från olika årskurser, ett 
branschråd och lärare från institutionen som samverkar i att utforma 
utbildningsplanen. 
 
Dessutom följs regler och lagar efter vad UKÄ framställer. UKÄ är Universitets 
Kansli Ämbetet.  
 
Göran medger även kritiskt att Peab, Skanska och NCC sällan medverkar i dessa 
branschråd. Detta skapar ju i sin tur en sämre verklighetsanknytning vilket påverkar 
studenterna. Då utbildningen inte har samma tillgång till marknaden och dess 
utveckling på det vis företagen upplever den, skapar denna oro för utbildningen. 
 
Fråga 4. Hur väl förberedda är Örebro universitet för justeringar i utbildningen 
för att tillfredsställa anläggningssektorns behov? 
 
Återigen har justeringar precis genomförts. Den nya utbildningsplanen lanseras till 
hösten 2015. Dessa justeringar måste initialt smälta in i vardagen för att sedan 
upptäcka styrkor samt svagheter.  
 
Gällande anläggningssynen på den nya utbildningsplanen är det upp till var och en av 
lärarna att utforma sina tillgivna kurser på det sätt de ser lämpligast. Mats Persson är 
Göran medveten om att han håller på att reformerar sina kurser och vill sikta in sig på 
ett mer anläggningsinriktad innehåll. 
 
Ledarskap är en viktig fråga som ofta brukar tas med i de möten som hålls om 
utbildningen. Trots detta har förslaget avslagits flera gånger. Detta tycker Göran är 
något som måste ändras. 
 
Fråga 5. Hur väl förberedda anser Ni att studenter från 
byggingenjörsutbildningen är att arbeta inom anläggningssektorn?  
 
Återigen anser Göran att utbildningen är så pass bred att studenter är förberedda för 
att börja arbete. Deras utbildning ger dem verktyg som krävs för att lära sig mer på 
arbetsplatsen och ha en över griplig förståelse av vad arbetet innebär.  
 
Fråga 6. Enligt enkätundersökningar som utförts av studenter årkurs 3 framgår 
det att de inte känner som förberedda att jobba i anläggningssektorn, hur ställer 
ni er till det?  
Göran har full förståelse för detta och medger att detta måste lösas. På grund av att 
många lärare har egna erfarenheter och är mer bekväma inom vissa områden så blir 
det lätt att det lutar åt vissa områden. I detta fall är byggsektorn mer tillhanda tagen 
för lärarna.  


