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Sammanfattning
Göteborgsregionen står inför en omfattande befolkningsökning där gällande prognoser
talar om siffror upp mot 1,3 miljoner invånare fram till 2035. Denna studie försöker att
göra en uppskattning av det framtida arbetskraftsbehovet genom att presentera ett
forecast kring antalet arbetare och tjänstemän, givet ett antal olika investeringsscenarios
som är aktuella för regionen. Huvudresultat är att det uppskattas att det årligen inom
byggsektorn kan komma att efterfrågas totalt 17-26000 arbetstillfällen, varav 14-22000
utgör byggnationsarbetare och 3-4000 är tjänstemän, fram till 2035.
Den centrala frågeställningen berör alltså arbetskraftsefterfrågan i byggbranschen under
Stor-Göteborgs tillväxt och expandering och vilken omfattning som det därmed handlar
om. Följdfrågan är därefter vilka konsekvenser ett ökat arbetskraftsbehov kan få på
regionen och vilka åtgärder som branschen och beslutsfattare kan sätta fokus på. På ett
teoretiskt plan problematiseras frågan om hur urban utveckling, industriell utveckling
och arbetsmarknadens utveckling kan gestalta sig. Inom forskningslitteraturen finns det
bevis för att de tre områdena innehåller ett par gemensamma karaktärsdrag, såsom
antagandet om ett linjärt samband mellan mätbara finansiella parametrar och att
marknader är utsatta för en s.k perfekt konkurrens. Detta fenomen ifrågasättas med
utgångspunkten att arbetsmarknader, regioner och industrier i själva verket är
oförutsägbara till sin natur, både vad gäller hur man definierar dem och hur de utvecklas
och avgränsas ekonomiskt och demografiskt. Denna insikt ligger till grund för
undersökningens sätt att istället, genom hänvisning till ett teoretisk koncept, beräkna ett
forecast som baserar sig på flera olika uträkningsmetoder där samtliga skiljer sig åt både
i omfång och djup vilket gör att detta forecast får betraktas som mer träffsäkert.
Genom att definiera olika scenarion baserat på hur Sveriges ekonomiska utveckling
kommer att gestalta sig de kommande åren beräknas tre möjliga utfall på investeringar,
där antingen 750, 1000 eller 1200 miljarder kronor kommer att bli verklighet. Det
möjliga genomsnittliga forecast för arbetskraftsbehovet för Göteborgsregionen kan
således komma att uppgå till 21000 arbetare och tjänstemän fram till år 2035. Oavsett
vilket scenario som kommer att slå in, kommer behovet att kunna bli omfattande och låter
sig inte lösas enbart genom etablerade metoder. Studien pekar på att det istället finns en
mängd skilda åtgärdsområden som bör övervägas. Några av de områden som diskuteras
är förändringar i utbildningsväsendet och förändringar inom arbetsmarknadspolitiken.
Man pekar dessutom också på byggbranschens egna utmaning i att försöka hantera
framtida behov, och då särskilt frågan om produktivitet och teknologianvändning ,
oavsett vad politiker och makthavare har för agenda och med tillhörande åtgärder.
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English summary
Population growth in the Gothenburg region will be extensive over the next 20 years. One
estimation is that the region will have 1.3 million inhabitants until 2035. Sweden will have
to deal with major infrastructural efforts in the next decade. The main result of the
forecast is that Greater Gothenburg will need an extra 17-26000 employees annually , 1522000 building workers and 2800-4100 white collar workers, in the building sector until
2035. The objective of the report has been to approximate the future needs of labor in
greater Gothenburg area both in terms of blue and white collar employees. The secondary
objective has been to explore the options and challenges that occur with a growing
demand of labour force within the construction field and open up for a discussion about
the consequences of an extreme change in labor demand and what measures may be
applicable The study has been based on several different established ways of calculating
forecast of labor demand. Forecast models within the scope of theories of labor markets,
industry and theories of urbanization all share some common features. One of those is the
linear assumption between different economical parameters. These linear assumptions
are commonly combined with the market assumption of perfect competition. These facts
is being used from a methodological perspective to combine several different established
methods for estimating forecasts and unify them into one single forecast as part of
obtaining a higher credibility in the estimate. The calculations has been divided into three
different scenarios. In scenario 1, low growth in the industry and only the most urgent
investments come to place with an estimated total investment of approximately SEK 500
billion. Central conditions are bottlenecks in the building process such as permits, land
registration, retraining and integration of foreign labor force. Scenario 2 is a zero growth
in the industry with a medium scenario for investments at 750 billion SEK. The society
manages to a certain extent the rate of investment and bottlenecks and productivity
improvements, however neutralized by inability of the educational system to respond to
future retirement. Scenario 3, high growth in the overall industry, where the system
facilitates this. The rate of investment is increasing and the industry show a decline in
technological production efficiency in favour of a cheap manual labor force to cope with
the fast growing demand. Positive external factors are entering the current account and
Sweden shows higher GDP growth than the average forecast positively affects
employment by +1% / year High scenario of investment = 1200 Billions will be real. These
scenarios will imply a demand of labour force of up to in average 30 000 employees extra,
at any given time until 2035. This impose a hugh challenge for the society and regional
construction business. The challenges to find remedies lies in making radical yet fruitful
changes in the educational system along with changes in labour politics where one of
many areas is the new asylum seakers where new types of job programs could lead to an
enhanced integration process.
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1. INTRODUKTION
Befolkningsökningen i Göteborgsregionen kommer att vara omfattande de närmsta 20
åren. Det uppskattas att regionen kommer att ha 1,3 Miljoner invånare fram till 2035. Det
motsvarar en ökning med över 11 000 personer per år. Sverige har stora
infrastruktursatsningar att hantera, såsom utbyggd tåg-buss-spårvagnstrafik, Västlänken och Götalandsbanan. Göteborgs hamn kommer att byggas ut och Landvetter står
för en stor expandering inom de närmsta åren. Flera broar, tunnlar och andra större
projekt skall genomföras. Regionen planerar att bygga bostäder och kontor i en ökande
omfattning. Endast renoveringen av miljonprogrammet beräknas pågå de närmsta 30
åren. Nybyggnationen av bostäder och kontor förväntas svara upp mot
befolkningsökningen och nyinvesteringarna. När höghastighetsbanan mellan StockholmJönköping-Borås-Göteborg står klar kommer trycket på regionen att öka. Den
uppskattade investeringen för samtliga dessa projekt uppgår till mellan 750-1000
Miljarder. Den svenska arbetsmarknaden kan ha en stor utmaning i att svara upp mot det
behov av kvalificerad arbetskraft som alla dessa byggnationsprojekt utgör och då blir
frågan hur de behoven kan tillgodoses rent praktiskt med avseende på olika
samhällsfunktioner. Som ett led i att försöka förstå behovsfrågan används i denna rapport
en mix av olika vedertagna metoder för att utvärdera hur stort behovet kan komma att
bli. Resultaten används därefter i ett resonemang för kunna säga något om storleken på
problemet. Eftersom antaganden och estimat om hur framtiden kan utveckla sig ger en
mycket osäker prognos är det således intressant att titta på vilka teoretiska fundament
som finns att tillgå från forskning, rapporter och teorier för att räkna ut ett framtida behov
av arbetskraft.

1.1 Bakgrund
Som ett led i att försöka förstå resursmässiga implikationer av framtida satsningar inom
infrastruktur, nybyggnation, och renovering har en grupp bildats inom ramen för CMB
(Center for management of the built environment). Här har representanter för olika
sektorer inom Göteborgs byggbransch samlats för att försöka utveckla och dryfta
lösningar kring framtida utmaningar vad gäller tillgång till arbetskraft. I gruppen ingår
representanter från fastighetsbolag, tekniska konsulter, byggbolag, arkitektfirmor, och
forskare från Chalmers. Gruppen har bland annat tagit sikte på framtida
arbetskraftsbehov och de potentiella flaskhalsar som kan komma att uppstå i målet att
tillgodose efterfrågan på arbetskraft.
Arbetet med denna rapport är utfört av Anders Lutteman och Prof. Christian Koch,
Chalmers-Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management i
samarbete med CMB. Olika infallsvinklar kring resursfrågor har avhandlats med
ovannämnda grupp och tidiga utkast med preliminära resultat av undersökningen har
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diskuterats med gruppen. I april 2016 presenterades ett av dessa preliminära result på
CMBs ledarskapsdag där runt 200 deltagare ifrån Göteborgs byggbransch samlades.
Rapporten har därefter varit förmål för revidering och utveckling under våren 2017.

1.2 Problemställning
Målet för denna rapport har varit att utifrån ett par givna investeringsscenarios försöka
skapa ett forecast över de framtida behoven av arbetskraft inom Stor-Göteborg, både vad
gäller arbetare och tjänstemän. Rapporten har tagit sin utgångspunkt i tre olika
beräkningssätt av arbetskraftsproduktivitet inom byggnation. I Josephson (2013), är
utgångspunkten arbetade timmar/kvm. Både inom AMS (2002) och inom
Ostlänksrapporten Vectura (2013) arbetar man utifrån en bruttokostnad/årsarbetare.
Dessa metoder har kombinerats med ytterligare en metod som bygger på branschspecifik
omsättning i förhållande till antalet anställda. Syftet har varit att försöka utjämna de
olikheter som de olika metoderna uppvisar i antal efterfrågade arbetare.
Siffrorna som presenteras i detta forecast bör sättas i relation till den tillgång som redan
finns på arbetskraft. Det blir således viktigt att diskutera den dynamik av faktorer som
påverkar hur en arbetskraftsresurs distribueras och allokeras mellan branscher,
regioner, länder och utbildande samhällsfunktioner. Den centrala frågeställningen i
denna rapport är vilken arbetskraft som kommer att efterfrågas i byggbranschen under
Stor-Göteborgs framtida tillväxt och expandering och hur stor omfattning som det kan
komma att handla om. Därefter analyseras frågan om vilka konsekvenser ett ökat
arbetskraftsbehov kan få på regionen och vilka åtgärder som aktörer inom
byggbranschen och besluttsfattare kan sätta fokus på.
Målet är att kvantifiera hur stort antal byggarbetare och tjänstemän som kommer att
efterfrågas inom Göteborgs-regionen med direkt hänsyn tagen till de
investeringssatsningar som definieras i rapporten Investeringskartläggning i
Göteborgsregionen fram till 2035 (BRG, 2016).
Förutsättningar:
Givet att investeringarna definierade i BRG/Swecos rapport (BRG, 2016) i någon mening
speglar framtida investeringar görs en ansats att i huvudsak besvara följande frågor:
1. Hur många byggarbetare och tjänstemän kommer att efterfrågas/år inom StorGöteborg fram till 2035?
2. Hur kan man på bästa sätt utveckla en uträkningsmodell som med ett par enkla
nyckeltal kan uppskatta arbetskraftsbehov i förhållande till investerad miljard SEK?
Två Antaganden
I denna studie har författarna valt att titta på behoven utifrån två viktiga antaganden:
2

Antagande nr. 1: Det första antagandet är att merparten av investeringarna som används
i denna rapport kommer att genomföras utöver en grundläggande mängd ”dolda”
investeringar som kommer att ske oavsett hur investeringsviljan och ekonomin slår ut i
framtiden. Dessa så kallade grundläggande investeringar utgör alla de projekt som inte
blivit medtagna i Sweco´s underlag (Investeringskartläggning utarbetat av Sweco (BRG,
2016)) för framtida investeringar eftersom dessa antas vara projekt som består av dels
planerat underhåll men även vanliga grundinvesteringar som inte varit föremål för
Swecos studie. Vi antar alltså, analogt med Sweco att det är troligt att åtminstone 1000
miljarder kommer att investeras inom Stor-Göteborg fram till 2035 och att vi också
därmed använder den siffran för att kalkylera ett forecast för framtida arbetskraftsbehov.
Gör man ett sådant antagande kan man betrakta resultaten av uträkningarna som en
ögonblicksbild av efterfrågad arbetskraft som kommer att behövas vid en viss given
tidpunkt. Ett sådant antagande leder således till att man upplever resursbehoven som
mycket omfattande.
Antagande nr. 2: Ett antagande som är givet det första, det vill säga om vi tittar på
resursbehovet av arbetskraft som en ögonblicks bild, och håller alla andra faktorer lika,
blir det med logisk konsekvens nödvändigt att jämföra den framräknade siffrorna på
arbetskraftsbehovet med den tillgång på arbetskraft som återfinns i de berörda
kommunerna. Det är alltså, enligt författarnas mening, inte korrekt att titta på den
potentiella arbetskraft som finns i övriga kommuner i Västra-Götaland som en slags
arbetskraftstillgång för att kompensera för framtida byggprojekt och ökad efterfrågan på
arbetskraft. Med andra ord, analogt med det första antagandet pågår det alltså
byggnationsprojekt och underhållsarbete i närliggande kommuner som gör att den delen
av arbetskraften inte kan komma i fråga för att täcka upp för arbetskraftsbehovet i denna
studie över Stor-Göteborg.
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2. TEORI
Utifrån ett teoretiskt perspektiv kring de prognoser av arbetskraftsbehov som
presenteras i denna rapport impliceras det en form av ramverk eller verktyg för att
möjliggöra en konceptuell förståelse för hur en kombination mellan urban utveckling,
industriell utveckling och arbetsmarknadens utveckling kan gestalta sig. Dessa tre
områden har ett par gemensamma drag som återkommer längre fram. I denna rapport
genomförs ett försök till att göra framtida prognoser om hur dessa tre områden kommer
att utvecklas. Att göra prognoser kan betraktas som att göra formaliserade projiceringar
av framtiden och som i någon mening får anses approximativt korrekta (Vanston, 2003).
Det forecast som utvecklats i denna rapport använder undersökningar och studier som
berör alla tre områden och det anges under varje typ vilka dessa är. Dessa studier
presenteras även mer ingående under metod-delen i denna rapport.

2.1 Urban Utveckling
Ett stadsområdes utveckling utgörs av många olika motsägelsefulla sociala dynamiska
skendeen. Stadsplanerare kan endast delvis hävda att de har någon form av kontroll över
hur dessa skeenden utvecklas. Flyvbjerg (1987). Det är vanligt att den sociala dynamiken
i konkurrensutsatta storstadsregioner är mycket stark (The Economist, 2013; Choe and
Roberts, 2011). Denna sociala dynamik kan förstås i termer av ett par huvudfaktorer
såsom; ekonomisk styrka, institutioner, humankapital, fysiskt kapital (infrastruktur) och
finansiell mognad (The Economist, 2013). Det finns även andra faktorer; global
attraktionskraft, sociala och kulturella särdrag, och andra miljöfaktorer som har sin
påverkan, emellertid då endast till en mindre grad (Ibid.).
De flesta undersökningar av framtida stadsutveckling baserar sina prognoser på
grundfaktorn; ekonomisk tillväxt. Dessa prognoser (United Nations, 2014) tenderar att
beskriva en linjär stadsutveckling, vilket också kan betraktas som en återkommande
modern ideologi. Om man däremot gör en studie över existerande forskning kring
stadsutveckling som baseras på en social konstruktion erhåller man en illustrativ motsats,
nämligen krympande städer (Wolff et al., 2017). Hållbarhetstrenderna är mycket mer
perifera (Ghahramanpouri et al., 2013). Prognoser över stadsutveckling innebär ofta
implicita eller explicita antaganden och uppskattningar av industri och
arbetsmarknadsutveckling. Ett urbaniserat område kan vara svårt att definiera speciellt
när det kommer till avgränsningsfrågan vilket många studier inte tycks betrakta som
något problematiskt. - Betrakta fenomenet urban utbredning, alltså att byområden
tenderar att sprida sig allt mer (på engelska ”urban sprawl”, Hamidi and Ewing (2014))
där implikationen blir att avgränsningarna som sätts för undersökningen direkt härrör
från eller, styrs av de grundläggande sociala värderingar som uppdragsgivaren för
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undersökningen själv besitter. Rapport 2 (BRG, 2015) och Rapport 4 (Mangold, 2016) är
av denna typ.

2.2 Industriell utveckling och forecasting
Prognoser över industrins utveckling har en mycket lång historia och det finns en mängd
olika tillvägagångssätt (Asplund, 1979; Chambers et al., 1971). Prognoser utförs på en
mängd olika nivåer och omfattningar inom olika regionala industrisektorer. Här får man
intrycket av att avgränsningarna i prognoserna är institutionellt definierade av
målgrupperna eller kunderna för de specifika undersökningarna.
Dessutom, när det gäller byggbranschen kan dess projektbaserade karraktär betraktas
som en utmaning på såväl investeringar, design och drift. Historiskt har det inom
byggbranschen funnits en lång tradition beträffande rörlighet inom områdena transport
och logistik vilket också gör denna rörlighet till det centrala redskapet inom branschen.
Prognoserna är också under kontinuerlig granskning och kritik (Vanston, 2003). Vanston
(2003) beskriver ett kontinuum från kvantitativa linjära eller andra matematiska
prognoser till rena kvalitativa undersökningar. Linjära prognoser eller andra kvalitativa
studier tenderar ofta att förlita sig för mycket på att förutsäga framtiden genom att
observera det förflutna. Harty et al. (2007) tar upp denna kritik i sin studie av tretton olika
forecast. Prognoser för industrins utveckling inbegriper ofta implicita eller explicita
antaganden och uppskattningar kring arbetsmarknadsutvecklingen inom den studerade
industrisektorn. Rapport 1 BRG (2016), Rapport 3 Sveriges Byggindustrier (2015),
Rapport 4 Josephson (2013), Rapport 8 Lind and Song (2012) är av denna typ. Särskilt
rapport 1 och 4 uppskattar byggbranschens projektbaserade karaktär.

2.3 Arbetsmarknadsutveckling
Även i studier inom arbetsmarknadsutveckling finns ett flertal tillvägagångssätt.
Nationalekonomin syftar till att förstå marknadernas beteenden och dynamik för
lönearbete med en neoklassisk inriktning på marknadernas funktion (Becker, 1993).
Enligt detta synsätt bygger arbetsmarknaden på en interaktion mellan anställda och
arbetsgivare. Nationalekonomer studerar denna interaktion mellan leverantörer av
tjänster (arbetstagare), kraven på arbetstjänster (arbetsgivare) och försöker förstå det
resulterande sysselsättningsmönstret (och prismekanismer för arbetskraft). Ett
alternativt tillvägagångssätt presenteras i "mänskligt kapital" (Becker, 1993) där man
studerar de färdigheter som anställda har, inte nödvändigtvis deras verkliga arbete och
föreslår dimensionering av utbildningar för att få balans mellan utbud och efterfrågan.
Enligt (Boswell et al., 2004) skapades estimat som baserades på prognoser av
arbetskraften och de förväntade flödena från utbildningssystemet. Arbetsbehov och
utbud jämfördes sedan med varandera där prognostiserade luckor uppstod. Dessa
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användes sedan som underlag för att justera utbildningspolitiken. Boswell et al. (2004)
pekar på såväl systematiska och teoretiska, men också metodologiska
datainsamlingsproblem i detta tillvägagångssätt. Problemet är att det kan leda till en
underskattning av komplexiteten i arbetsmarknadsutvecklingen. Vad som också saknas i
de flesta arbetsmarknadsanalyser är fenomenet kring obetald arbetskraft och ickedeklarerat arbete (moonshine). Detta inkluderar obetalda praktikplatser där anställda
med liten eller ingen dokumenterad erfarenhet får jobba utan lön så att de kan få
erfarenhet av ett visst yrke. Ett system som blir utbrett i ekonomier med stora grupper av
icke-inkluderade invandrare. Trots att denna typ av arbete är obetald kan det ändå spela
en viktig roll för integrationsmekanismerna och arbetsmarknadsutvecklingen. Prognoser
för arbetsmarknadsutveckling involverar ofta implicita eller explicita antaganden och
uppskattningar av industrins utveckling men även antaganden om den regionala
utveckligen. Rapport 6 AMS (2002) och Rapport 7 Vectura (2013) är av denna typ.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att prognoser och modeller som försöker
beskriva stads- och industriutveckling tillsammans med arbetsmarknadsutveckling, trots
att de sins emellan påvisar skillnader i fokus och omfattning, egentligen överlappar
varandra genom att de delar vissa särdrag. Det handlar bland annat om antagandet om
att det finns linjära samband mellan olika mätparametrar eller antagandet om att det
existerar en marknad med perfekt konkurrens inom vilket studieobjekten agerar. Sådana
prognoser och modeller försvagas av deras systematiska felaktiga förutsägelser (Asplund,
1979; Boswell et al., 2004; Vanston, 2003). Vår moderna ekonomiska ideologi har således
svårt att passa in i en social betraktelse av staden eller industrin och arbetsmarknaden
eftersom de i själva verket istället tenderar att utvecklas på ett fragmenterat,
framväxande sätt och med vaga och odefinierade gränser.
Således lutar vi oss i denna undersökning mot en metodbaserad förståelse som
kombinerar befintliga prognoser för att skapa ett estimat, vilket får betraktas som ett
väletablerat tillvägagångssätt för att öka trovärdigheten (Armstrong, 2001; Batchelor and
Dua, 1995; Clemen, 1989).
Dessutom används en ansedd scenarioteknik utvecklad av Wang och Lan (2007) där
beräkningen av arbetskraftsfrågan blir fastställd i tre olika beräkningar med
utgångspunkt i tillgängliga data och beprövade uträkningsmetoder vilket får ses som ett
sätt att undvika utvecklingen av en egen teori. I stället kombineras faktorerna
urbanisering, industri och arbetsmarknadsutveckling inom detta arbete och således
används alltså triangulation mellan studier utförda med olika metoder (Armstrong,
2001).
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3. METOD
Metoden för hur arbetskraftbehovet har estimerats är framlagt som en s.k. forecast. Det
innebär en processdel och en kalkyleringsdel. Processdelen är organiserad runt en
referensgrupp (mötesgrupp) som nämnts tidigare. Den har haft funktionen av att
inspirera författarna till att se vilka grundläggande frågor som problematiserats och
efterfrågats under en längre tid, och då främst inom temat framtida byggnation och
utveckling av Stor-Göteborg, speciellt med avseende på resursfrågor.
Kalkyleringsdelen består av en rad uträkningar av resursbehovet som i sin tur baserats
på ett flertal etablerade metoder som återfinns särskilt specifikt i 8 olika rapporter inom
ämnet. Rapporternas uträkningsmetoder har legat till grund för denna rapports
resursbehovsuträkningar i så måtto att de nyckeltal för arbetskraft per investerad krona
som framkommer i de olika rapporterna har använts som grund för denna rapports
nyckeltalsuträkningar. Valet att använda etablerade metoder för att estimera
resursbehov inom byggsektorn har sitt stöd i den teoretiska delen av denna rapport. Här
nedan följer en mer detaljerad redovisning av metod-delen.

3.1 Processdel: Mötesgruppens reflektioner
Gruppens arbetssätt består i att samtliga deltagare bidrar med sin egen expertkunskap
för att på så sätt underlätta förståelsen för frågeställningarna. Rapporten kom till som ett
led i att försöka besvara de frågor som uppkommit kring resursfrågan vid investeringar
inom byggnation.
Gruppens medlemmar har bland annat lyft upp det ökande trycket på efterfrågan av
adekvat arbetskraft inom olika sektorer. Man har berört ett flertal olika områden där
bland annat effektivitetsfrågan belysts utifrån ett produktivitetsperspektiv. Vilka
processer och nya arbetssätt, och organisationssystem kommer att påverka effektiviteten
på byggprocessen och vilken inverkan har det på efterfrågad arbetskraft? Gruppen har
identifierat möjliga flaskhalsar inom utbildningssektorn och dess utmaningar i förmågan
till utbyggnad av befintlig utbildning och möjligheter att bedriva adekvat omskolning av
befintlig arbetskraft. Det har också pekats på en annan typ av resursproblematik där man
tänker sig en större konkurrens mellan olika näringsgrenar om befintlig arbetskraft.
Arbetskraftsmigration och andra lösningar från övriga länder inom EU är ytterligare
områden där andra typer av frågor blir aktuella. Det kan handla om skillnader i syn på
tekniker, effektivitet, samordning, kulturella och andra kvalitativa skillnader.

Inom ramen för arbetsgruppens forum har man bland annat konstaterat att det finns god
tillgång på nybyggnadsprojekt vilket samtidigt upplevs som en starkt bidragande orsak
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till att rekryteringsprocesserna för att utöka företagens personalstyrka har blivit allt
svårare och tar längre tid. Man uttrycker inom gruppen att det kommer bli en allt större
konkurrens om medarbetarna där nybyggnationsprojekten i framtiden kommer att tävla
med det uppdämda behovet av renoveringar av miljonprogrammen.
De planerade investeringarna inom Göteborgsregionen kommer att uppgå till mellan 7501000 Miljarder de närmsta 20 åren. De utgör satsningar på infrastruktur, kontor,
nybyggnation av handel och industribyggnader, nybyggnation av bostäder och
omfattande renoveringar av bostadsfastigheter (BRG, 2016). För att kunna hantera dessa
investeringar kommer en stor mängd arbetskraft att efterfrågas både vad gäller
specialutbildade hantverkare men även tjänstemän såsom ingenjörer, arkitekter och inte
minst projektledare. En hypotes som diskuterats är att denna efterfrågan på arbetskraft
kommer att bli så omfattande att branschen och samhället kommer att ha svårigheter
med att svara upp mot den. Om arbetskraftsmarknaden inte klarar av att tillgodose
efterfrågan på ett effektivt sätt kan det i sin tur leda till tidsförskjutningar av byggprojekt,
brister i kompetens och effektivitet vilket leder till ökade produktionskostnader. En
snedvriden eller osund konkurrens på arbetsmarknaden kan leda till skenande
lönenivåer men också till osund kannibalisering på andra viktiga samhällsprojekt eller
andra industrier vars arbetskraft flyttar över till mer välbetalda branscher.

3.2 Kalkyldel: Forecastmaterial
Arbetsgången för att skapa förutsättningarna för detta forecast var att först samla in
projekt och rapporter som avhandlar resursproblematik och uträkningar för prognoser
kring arbetskraftsbehov. Därefter genomfördes en analys av vilka teoretiska och
praktiska möjligheter som fanns kring etablerade uträkningsmetoder och teorier kring
den samma. Sedan genomfördes en kalkyl i linje med de valda teorierna och metoderna
där olika scenarier på samhällstillväxt fick spegla forecastet olika möjliga utfall. I arbetet
har således ett flertal kontakter och intervjuer gjorts både inom SCB, Sveriges
Byggindustrier, men även CUI som är ett konsultbolag som bla ägs av Sveriges kommuner
och kommunala bostadsbolag. Undersökningen bygger på flera olika källor bland annat
BRG (Business Region Göteborg) och Sveriges Byggindustrier.
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Figur 1. Principskiss av metod1
De rapporter som varit mest tongivande summeras kortfattat här:
Rapport 1 (BRG, 2016): Investeringskartläggning, Göteborgsregionen fram till 2035.
Swecos uträkningar av göteborgsregionens framtida investeringar är gjord på uppdrag av
BRG . Deras syfte med rapporten har varit att fullfölja målet att informera branschen och
politiker om framtida utmaningar när det kommer till hur stora investeringar som skall
göras inom regionen fram till 2035 och på så sätt aktualisera frågan om framtida
resursbehov som därmed kan uppstå.
Rapport 2 (BRG, 2015): Näringsliv och Tillväxt 2015, Analys och utmaningar för tillväxt i
Göteborgsregionen, Business Region Göteborg.
Denna rapport är en makroanalys av tillväxten i Göteborsområdet. Den pekar på ett par
utmaningar men också fördelar som regionen har gällande framtiden. Den berör frågor
inom konkurrenskraft i jämförelse med andra regioner men också hur demografi och
resemönster ser ut inom regionen. Den avhandlar också frågor om kompetensförsörjning
och hur näringslivet ser på göteborgsregionen ur ett affärsperspektiv. Den pekar även ut
ett par viktiga områden som kräver insatser inom infrastruktur, logistik, energi och
transport.

Först kartläggs planerade bygg och anläggningsprojekt utifrån tillgängliga rapporter (18). Därefter sammanställs arbetskraftbehov genom de olika kalkyleringsmetoder 1-4.
Därefter sammanläggs resultaten i en samlad kalkyl/forecast

1
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Rapport 3 (Sveriges Byggindustrier, 2015): Fakta om Byggandet.
En årlig rapport om Sveriges totala bygginvesteringar uppdelat på privata, offentliga och
infrastruktursatsningar. Den innehåller även fakta om bostäders antal, storlek och ålder.
I tillägg finns fakta om arbetsmarknaden och antalet anställda i olika tjänstenivåer. Det
finns även siffror över produktionskostnader och fastighetsprisutveckling.
Rapport 4 (Mangold, 2016): Challenges of renovating the Gothenburg multi-family
building stock.
Mangold (2016) utgörs av en noggrann studie över framtida renoveringsbehov av
Göteborg stads fastighetsbestånd där man kartlägger de existerande byggnader och
uppdelar dem i nivån på lätt, medel, och djup renovering/kvm, samtidigt som man delar
upp byggnaderna efter konstruktionsår. Rapporten redovisar dessutom mängden
arbetstimmar/kvm som behövs för dessa tänkta renoveringar. Mangolds bidrag är att
framtida investeringar för renovering av bostäder i det undersökta området kan uppgå
till så mycket som 55 Miljarder. Denna uppskattning baseras på en kombination av
uträkningar från Mangold och SABO (2009). Dessa siffror skapar tillsammans med
Josephsson (2013) ett bra estimat både för hur många arbetare som behövs för en
investering på 1 Miljard SEK inom båda områdena nybyggnation och renovering.
Rapport 5 (Josephson, 2013): Produktivitetsläget i Nybyggnad.
Josephson (2013) mäter ett stort antal nybygggnadsprojekt inom bostäder och lokaler.
Undersökningen täcker hela Sverige, och anger resultat per region, varför siffror för
göteborgregionen har blivit använda i detta fall. Josephsson noterar en stor variation i
byggkostnader. Flerbostadskostnaden för nybyggnation är i genomsnitt 14.500 SEK per
kvadratmeter, men varierar mellan 8 000 och 30.000 SEK . Kontorslokalskonstnaden i
nybyggnation är även 14.500 SEK per kvadratmeter med en variation emellan 8 000 och
25.000. Används som METOD 4 nedan.
Rapport 6 (AMS, 2002): Den Framtida Personalförsörjningen inom Bygg och anläggning,
tillgång och rekryteringsbehov till år 2015.
Denna studie är en orientering om tendenser på den svenska arbetsmarknaden samt en
redogörelse för sannolika konsekvenser på längre sikt i det fall man inte genomför
förändringar i utbildningsväsendet. Rapporten skrevs 2002 och har ett långt perspektiv i
sin prognos. Den avhandlar också problemet med det vid tillfället för rapportens tillkomst
ogynnsamma förhållandet kring den demografiska balansen i Sverige där en
framträdande orsak som pekas ut är de antal personer som lämnar arbetsmarknaden på
grund av pensionsavgångar. Slutsatsen i denna rapport blev att Sverige hade att se fram
emot en ökad efterfrågan på arbetskraft tillsammans med en ökad sysselsättning. En
förutsättning för att ett sådant scenario skulle kunna uppfyllas var emellertid att utbildad
och kompetent arbetskraft fanns att tillgå. De uträkningsmetoder som vi har använt i
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denna text baserar sig till viss del på formlerna och tillvägagångssättet från denna rapport
från SCB. Där har man använt sig av olika nyckeltal för arbetare/investerad Miljon
(Brutto) och rapporten författades som sagt under år 2002 och målet var att göra ett
estimat över resursbehovet inom byggsektorn fram till 2015. Estimaten som kommer
fram i denna rapport har emellertid en begränsning vad gäller prognostiserad utbildning
av byggarbetare, då denna prognos byggde på utbildningstakten under hela 90-talet.
Estimaten slog i det avseendet fel, då betydligt fler personer kom in i utbildning inom
bygg 2 . I arbetet med rapporten hade författarna som mål att försöka erhålla exakta
nyckeltal över hur många arbetare/investerad miljon som aktörer inom branschen
använde för sina budgetkalkyler. Emellertid visade det sig vara mycket svårare än
beräknat då merparten av aktörerna i branschen inte ville avslöja vilka exakta nyckeltal
som användes för att bedöma hur många olika yrkeskategorier som behövs och som
räknas på när byggbolag räknar på sina projekt.
Det skall också tilläggas att ett estimat för intern tillväxt inom branschen har använts. Ett
rimligt antagande är att en årlig tillväxt är 1%. Här gjordes tre olika scenarion, där man
hade en minus tillväxt, noll-tillväxt, och 1% tillväxt av arbetare inom branschen. Detta
koncept har också givit inspiration till uträkningarna i denna undersökning. Används som
METOD 1 nedan.
Rapport 7 (Vectura, 2013): Kompetensbehovsanalys i samband med byggandet av
ostlänken , Regionförbundet ÖSTSAM.
Rapporten kom till som ett led att försöka beräkna efterfrågan på arbetskraft i
Östergötland och Södermanland när Ostlänken byggs mellan 2017-2028.
Arbetskraftsbehoven kommer att öka följande yrkesgrupper: projektledare (1500 st)
projektering (2500) betongarbetare (800) anläggningsmaskinförare (2500) och övriga
anläggningsarbetare (2500). Behovet av civilingenjörer, el-ingenjörer och eltekniker
anses uppgå till 30-50 % mer än rådande utbud. Utbudet anses alltså generellt som dåligt
för att kunna svara upp mot kommande efterfrågan. Denna rapport tar endast hänsyn till
järnvägsbyggandet och ingen hänsyn tas till de investeringar som sker runt byggandet av
själva järnvägen såsom stationsbyggnader, vägar, eller övrig stadsplanering. Används
som METOD 2 nedan.
Rapport 8 (IUC, 2014): Samhällsekonomisk kalkyl-Logistikcentrum Katrineholm.
Vid beräkningar av en samhällsekonomisk kalkyl (SEK) enligt IUC´s modell genomförs en
studie över samtliga direkta, indirekta och dynamiska effekter av en investering och
etablering av en byggnad och dess verksamhet. I denna rapport handlar det om
Katrineholms Logistikcentra (KLC) i Katrineholms kommun, som får betraktas som ett
bra exempel på hur IUC väljer att försöka beräkna ekonomiska effekter och resursbehov

2

Enligt intervjun med författarna till AMS (2002)
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på arbetskraft ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Rapporten räknar således på hur
etableringen av verksamheten genererar sysselsättningseffekter i flera faser. Den första
fasen är en projekterings och etableringsfas av anläggningen. Därefter kommer en
verksamhetsfas, utveckling- och expansionsfas. Kalkylen för sysselsättningen omfattar
alltså en mängd områden, såsom affärsverksamheter och externa aktörer som berörs och
dynamiska effekter av merkonsumtion av anställda, personal och andra företag. För vår
del har vi inspirerats av enbart den första fasen, projektering och etableringsfasen och
använt oss av antalet anställda/omsatt miljarder kronor3. På så sätt går det att härleda
vår omsättningsmetod till en viss liten del av den mer omfattande
sysselsättningsberäkningen, SEK, som IUC genomför.

3.3 Intervjuer
Tabell 1. Genomförda Intervjuer
Lasse Svensson
Peter Warda
Hans Lind
Yvonne Olsson

IUC
BRG
KTH
Stadsbyggnadskontoret

2017 – 04
2016 – 04
2016 – 09
2016 – 05

Industriella utvecklingscentra
Business Region Göteborg
Kungliga tekniska högskolan
Göteborgs Stad

Intervju - Lasse Svensson, IUC
Konsultföretag inom ekonomiska samhällsfrågor. Ägs av bland andra Sveriges kommuner
och kommunala bostadsbolag IUC jobbar med samhällsekonomiska kalkyler och vars
organisation har utvecklat en metod som heter Samhällsekonomisk kalkyl (SEK) den är
huvudinspiratör till vår egen utvecklade omsättningsmetod (IUC, 2014).
Intervju – BRG
Denna intervju täckte upp frågor för de arbete som genomförs på BRG, dvs. den
organisation som beställt den rapport som beskriver den totala mängden investeringar
inom regionen. Intervjun innebar en djupare förståelse för arbetet med beskrivande
statistik över såväl ekonomiska som geografiska förutsättningar för regionen, något som
blev ovärderligt i avgränsningsarbetet i denna rapport, då grundläggande siffror kring
Stor-Göteborg användes från denna intervju.
Intervju - Hans Lind
Denna intervju avhandlade resonemang kring produktivitetsfrågan för svensk
byggindustri. Begreppet produktivitet handlar i detta fall till stor del om hur man på bästa
sätt konsumerar så små delar av tillgängliga resurser på det mest effektiva sättet för att
få fram en produkt som når så högt värde för kund och tillverkare som möjligt. Sättet att
3

Enligt intervju med Lasse Svensson på IUC
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mäta dessa tre komponenter blir avgörande för att kunna säga något om hur mycket något
kostar inom byggbranschen och vilket värde man slutligen får ut. I det sammanhanget gav
det oss en god vägledning till vilka delar av mätvärden som kan vara relevanta för denna
rapport.
Intervju - Yvonne Olsson, Stadsbyggnadskontoret
Denna intervju avhandlar de detaljerade investeringar som kommer att krävas för att
bygga ut skola, grundskolor, förskolor till alla de framtida behov som Göteborgs stad
beräknar kommer att finnas i framtiden. Uppgifterna är tillförlitliga då de baseras på
SCB´s befolkningsprognoser tillsammans med historiska och beprövade budgetramar
som definierar hur många miljarder som krävs för att konstruera, och även renovera de
byggnader som behövs.

3.4 Metod för Forecast
Forecast: Uträkningarna som ligger till grund för resursbehovet i denna rapport har fått
sin inspiration och uppbyggnad från olika befintliga beprövade kalkylmetoder.
Författarna har valt att kombinera olika beräkningssätt från tidigare forskningsrapporter
och utredningar i samma ämne. Arbetet har koncentrerats kring fyra olika rapporter.
För att kunna säga något om en resursåtgång av arbetskraft är det vanligt att använda ett
par grundläggande mätvärden som är kvantifierade. Det handlar vanligtvis om i vilken
utsträckning det finns resurser av faktorerna pengar, tid, antal personer i tillgänglig
arbetskraft. Det handlar också om antal personer som kommer att flytta in i området och
börja efterfråga lägenheter, dagisplatser och andra tjänster vilket i sin tur ökar trycket på
bygginvesteringarna. Genom att kombinera dessa mätvärden på olika sätt får man olika
nyckeltal här nedan följer ett par vanliga exempel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbetstimmar/renoverad kvm
Total kostnad/nybyggd kvm
Total kostnad/ renoverad kvm
Kr/km byggd spårräls
Kr/km byggd väg
Befolkningsökning/år

I denna rapport har uträkningarna baserats på olika kombinationer av dessa nyckeltal i
linje med de kalkylmodeller som tidigare använts i ovan nämnda rapporter. Nedan följer
en genomgång de mest centrala delarna i uträkningarna.
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Den sammanfattande stegvisa beräkningsmodellen kan beskrivas så här:
Steg 1:
Först identifieras vilka investeringsområden som är aktuella. I denna rapport är det
följande grupper:
1.
2.
3.
4.
5.

Nybyggnation av bostäder
Renovering av bostäder
Nybyggnation av infrastruktur
Nybyggnation av Järnväg
Nybyggnation inklusive underhåll av skolor, daghem, etc.

Varje investeringsområde ovan definieras med fokus på någon av nyckeltalen
presenterade i varje enskild rapport.
Steg 2: I det andra steget är det värt att notera är att varje enskilt område kommer från
olika typer av rapporter och metoder varför det blir nödvändigt att dela upp samtliga
rapporters nyckeltal i någon form av struktur. Detta görs genom att varje metods
nyckeltal för respektive byggnationsområde får en egen kolumn.
Steg 3: I detta steg inhämtas data kring de totala investeringarna som skall göras inom
varje byggnationsområde uttryckt i miljarder kronor. Därefter samlas samtliga
uträkningar i en tabell där man överskådligt kan se vilka olika metoder/rapporter som
ger olika svar på uppskattat arbetskraftsbehov/ investerad miljard.
Steg 4: I detta steg slår man samman varje investeringsområdes olika modellsiffror och
erhåller ett avvägt snitt mellan de olika modellerna. Denna del kallas ”sammanslagning”
i tabellen. Det är i detta steg som man alltså applicerar de teoretiska argument som
kommer från (Armstrong, 2001; Batchelor and Dua, 1995; Clemen, 1989) där man kan
kombinera befintliga metoder för prognoser för att erhålla ett mer robust estimat.
Steg 5: Nu samlar man talen för arbetskraftsbehovet och den sista uträkningen
genomförs över olika potentiella scenarion, som i sin tur baseras på olika tillväxt
scenarion som det talas om i (AMS, 2002).
I denna uträkningsmodell ingår samtidigt en uppräkning av investeringarna med en
uppskattad räntekostnad om 3%-Riksgälden som en kostnad för att finansiera
investeringarna. Eftersom räntekostnader ingår i ett företags omsättning har vi valt att ta
med denna kostnad då vi jämför omsättning/anställd.
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Tabell 2. Stegen i forecast

Steg

1
Inhämtning av
data/nyckeltal för
resursbehov ur
varje enskild
rapport

2
Organisering
av tabell för
jämförelse av
nyckeltal

3
Inhämtning av data
för de totala
investeringarna i
Miljarder kr

4
Uträkning av ett
gemensamt
nyckeltal för
samtliga metoder

5
Slutlig uträkning
och summering av
det totala
resursbehovet

I detta steg
presenteras,
med hjälp av
en uträkningstabell,
samtliga fyra
rapporters
olika
versioner på
nyckeltalen
som beskriver
resursbehoven/inv.
miljard utifrån
vad varje
metod och
författare
menar är
korrekt.

I detta steg lägger
man till den totala
bedömda
investeringspotentialen enligt
Swecos rapport för
Göteborg 2035. Det
innebär också att
man i detta skede
justerar för inflation
och tillväxt så att
målet för de totala
investeringarna
uppnås.

I detta steg
multipliceras
resursbehoven för
respektive
metod/rapport
och slås samman
för att därefter
delas med antalet
metoder. Detta
blir en
genomsnittlig
uträkning av de
olika metoderna
för att uppnå ett
robust
genomsnitt av
estimaten.

Slutligen summeras
varje enskild
byggnationsgrupp
och bildar en total
summa över
resursbehovet,
uppdelat mellan
både hantverkare
och tjänstemän.

Detaljerad
förklaring

Extrahering av
nyckeltal och
beräkningar från
varje enskild
rapport. Där ingår;
Rapport nr 5, 6, 7,
och Omsättningsmetoden.
Nyckeltalen delas
upp i olika grupper;
Vägprojekt,
Järnväg,
Nybyggnation av
bostäder,
Renovering av
bostäder,
Blandinvestering
mellan väg och
Järnväg,
Skolbyggnader.

Begränsningar/Avgränsningar
I detta arbete så avhandlas inte hela Västra-götalands arbetskraftsbehov utan här
fokuseras enbart på kommunerna som ingår i SCB´s indelning för lokal arbetsmarknad.
Där ingår följande kommuner; Göteborg, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka, Härryda,
Partille, Öckerö, Stenungssund, Tjörn, Orust, Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Lilla Edet,
Mölndal, Kungälv och Alingsås. I denna indelning har man valt att titta på faktorer som
dagspendling och övrig infrastruktur som binder ihop delarna till ett
arbetsmarknadskluster. Det innebär att siffrorna över de totala investeringarna som
avhandlas i denna rapport inte täcker upp för hur övriga kommuner inom hela VästraGötalandsregionen kommer att utvecklas. Dessa områden och kommuner har också stora
miljardinvesteringar framför sig varför man i det sammanhanget förstår att dessa
områden också kommer att kräva sin del av framtida arbetskraftsresurser. Inom ramen
för denna rapport har man således på grund av brist på tid och pengar inte kunnat hantera
hela Västra Götalands kommuner. Ett framtida scenario skulle vara att räkna på hela
Västra-Götalandsregionens investeringar och därmed också dess arbetskraftsbehov. Med
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hänsyn till det resonemanget blir det också intressant att fundera kring
arbetskraftsbehovet för hela Sverige.
En annan avgränsning som är gjord inom ramen för denna rapport är en grov uppdelning
mellan byggnationsarbetare och tjänstemän. I gruppen byggnationsarbetare, ingår:
Personer som jobbar inom anläggning, snickeri, betong, el och VVS. I den andra gruppen
som kallas tjänstemän ingår följande grupper: ingenjörer, tekniker, konsulter,
projektledare, arkitekter. Det har inte varit möjligt att göra en mer detaljerad indelning
med hänvisning till begräsningar i tillgängliga resurser. I arbetet med uträkningarna finns
ett par avgränsningar gjorda för att hantera blandning av vägprojekt och byggnader. Det
har visat sig att flera infrastrukturprojekt i realiteten innebär att vissa byggnader och
fastigheter byggs inom budgetramen för järnväg och väg. Det kan handla om fastigheter
och byggnader i anslutning till järnvägsstationer, lagerlokaler, fastigheter i anslutning till
vägtullar eller andra underhållscentraler (AMS, 2002). Denna rapport har skapat viktade
nyckeltal för väg och järnvägsprojekt som tar hänsyn till att några av investeringarna
härrör till byggnader och övriga fastigheter.
Renoveringskostnaden baseras på en kombination av uppgifter från Mangold (2016) och
SABOs uträkningar i deras rapport ”Hem för miljoner” där 3 olika renoveringsalternativ
står till buds. I det här arbetet väljs den absolut lägsta upprustningsnivån (2000kr/kvm)
som innebär en renoveringskostnad på 23 Miljarder för de antal lägenheter som
presenteras i Mangolds (2016) för Göteborgs stad, som motsvarar 122795st. lägenheter
med renoveringsbehov. Tillsammans utgör det en renoveringskostnad på ca 187000
kr/lgh. som i sin tur har kombinerats med i dennar rapports samtliga kommuners totala
lägenheter. (295000 st). Den totala renoveringskostnaden för detta alternativet uppgår
således till total ca. 55 mdr. SEK. Det blir svårt att i denna rapport att särskilja mellan olika
lägenheters standard och byggnadsår varför det blir nödvändigt att välja det absolut
lägsta nivån på renoveringskostnaden, vilket i detta fall motsvarar åtgärder som löser
tekniska brister som är oacceptabla för de boende och som kan leda till stora kostnader
för fastighetsägaren och som i sin tur kan leda till att fastigheten måste rivas eller att
bolaget går i konkurs SABO (2009). Renoveringsnivån är så låg att det innebär att man
inte utför stambyten, kök, badrum tak och fasader och man utesluter helt all form av
energieffektivisering. Detta vägs upp mot att rapporten, av resursskäl, tar med samtliga
typer av lägenheter från alla årtal i hela bostadsbeståndet. Det är rimligt att antaga att
vissa av dessa lägenheter inte kommer att behöva större renoveringar de närmsta 20
åren, medans andra kommer att behöva renoveras långt över de 2000kr/kvm som
används här. Det är viktigt att poängtera att renoveringskostnaderna skulle kunna bli
avsevärt mycket högre än vad som redogörs för i denna rapport, speciellt om det
ambitioner och mål om renovering och energieffektivisering efterlevs till fullo. Både
Mangold och SABO beskriver renoveringsscenarios som i detta fall skulle kunna i teorin
innebära renoveringskostnader på uppemot 200 Miljarder SEK. Eftersom det är
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teoretiska siffror som är förknippade med stor osäkerhet är det av försiktighetsåtgärder
som vi väljer denna rapports strikta tolkning av siffrorna.

Rapporten väljer vidare att inte utveckla ett djupare resonemang kring siffror på
arbetskraftsbehov när dem sätts i relation till befintlig arbetskraft och dess utveckling
med avseende på distributions och allokerings faktorer. Med detta avses hur man kan
bedöma framtida utveckling av tillgång, produktion eller transferering av arbetskraft
mellan olika områden i samhället. I detta sammanhang är det viktigt att klargöra att
siffrorna och uträkningarna i denna rapport inte på något sätt skall betraktas som en
säker prognos över hur arbetskraftsbehovet kommer att utvecklas. De faktorer som ligger
till grund för rapportens uträkningar måste i ett sådant scenario stämma väl över lång tid
och vara konsistenta, något som måste anses som väldigt osäkert. Målet är att beskriva
ett par olika scenarios som riskerar att hämma utbyggnadstakten och utvecklingen i
regionen om inte frågan aktualiseras på rätt sätt.
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4. FORECAST
Här nedan etableras ett första estimat för den förväntade portföljen av extraordinära
investeringsprojekt som kommer att genomföras fram till år 2035. Detta görs i enlighet
med de tre första stegen i metoden. Därefter genomförs kalkylen av arbetskraftsbehovet
genom användning av metoderna 1-4.

4.1 Estimat av projekt
Redogörelse av projektresultat i projektportföljen i tabell 3:
Tabell 3. Förväntad projektportefölj fram till 2035 (egenutvecklad)
Investeringsprojekt
Uppskattad Räntekostnad, Riksgälden
Nybyggnation
Trafikverket, Nat. plan 2014-2025(blandat)
Gbg. Stad, väg, (2025)
Gbg. Hamn, nybyggnation
Landvetter, nybyggnation
Individuella investeringar. (13 % av 130 Miljarder utgör byggnader)
Handel, Nybyggnation
Kontor, Nybyggnation
Sjukhus, vårdcentraler
Förskola-Grundskola-Ny-ombyggnation 2035
Akademi/Universitetsbyggnader
Renoveringar
Total

Totala
Investeringar
400
70
32
8
7
17
14
58
30
24
9
55
724

4.2 Kalkyl av arbetskraftbehov
Kalkylen av arbetskraftsbehov sker genom användning av metod 1 till 4 och en
triangulering av dessa.
4.2.1 AMS-rapporten (Metod 1)

I den utökade uträkningen återfinns alltså en annan uträkningsmetod som återfinns i
rappoten från AMS utredningsenhet (AMS, 2002) ”Den framtida personalförsörjningen
inom Bygg och anläggning, tillgång och rekryteringsbehov till år 2015”. Här fokuserar
man på brutto-investeringar inom olika delar inom branschen, såsom infrastruktur där
vägprojekt och Järnvägsprojekt separerats. Därefter återfinns som tidigare nämndes
nybyggnation och renovering. Samtliga grupper har fått olika storlek på nyckeltal tilldelat
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sig som baseras på uträkningar och olika uppskattningar av bruttoinvesteringen/
årsarbetskraft.
•
•
•
•

Nybyggnation
Renovering
Väg
Järnväg
Tabell 4. AMS (2002) kalkyl METOD 1 (egenutvecklad)
Byggnation
Nyckeltal 1,4 Miljoner SEK
Sysselsatta per Miljard

Bruttokostnad per sysselsatt
714 stycken

Fördelning i % av tjänstemän och hantverkare
Tjänstemän
Hantverkare
Byggnadsarbetare

11 %
8%
21 %
Renovering

Nyckeltal 850´SEK
Bruttokostnad per sysselsatt
Sysselsatta per Miljard
1 176,47 stycken
Blandinvestering av väg och järnväg, några förutsättningar
Kapitalkostnad enligt AMS rapporten
Västsvenska paketet = finansiering -50 %
staten, 50 % trängselavgift
Medfinansiering är att föredra framför
lånefinansiering, därav försiktighet

12 %
0,5*totala investeringar*0,12
Hälften av 12 %

Fördelning mellan arbetare och tjänsteman
Löner för tjänstemän + ledning för väg och
14 %
järnväg
Procentuell andel ingenjörer och arkitekter
18 %
inom bygg
Snitt
16 %
Sysselsättningseffekter av investeringar inom Göteborgsregionen – Infrastruktur,
Nybyggnation och Renoveringar av byggnader
Sysselsatta där blandningen är 50-50 à (510+440)/2 ger 475

I denna rapport har nyckeltalet för renovering fått baseras enbart från AMS-rapporten då
det inte inom ramen för detta arbete varit möjligt att få fram tillförlitliga siffror på antal
arbetare/renoverad kr.
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4.2.2 Ostlänksmodellen (Metod 2)

Ostlänksmodellen används för beräkning av kostnader och resursbehov för byggnation
av snabbspår mellan Stockholm och Linköping. Genom att använda nyckeltalen för
beräkning av ostlänken kan man göra uppskattningar kring rälsbyggnationen inom det
väst-svenska paketet (BRG, 2016). Denna rapport angriper frågan ur ett totalperspektiv
där ett mycket digert arbete är lagt på att uträkna de exakta behoven av arbetskraft för
antal arbetare/km färdig räls. I detta fall tittar rapporten på hur den totala siffran av
arbetare förhåller sig till den totala kostnaden. Således har vi även här att göra med en
Bruttokostnad/person som därefter kan räknas om i antal arbetare/investerad Miljard
Tabell 5. Östlänken, METOD 2 (egenutvecklad)

4.2.3 Omsättningsmodellen (Metod3)

Denna modell är tagen från ett samarbete med Lars Svensson på IUC4, där man bekräftar
att ett vedertaget sätt att titta på arbetskraftsbehov är att mäta omsättningen inom vissa
branscher/antal anställda. Deras metod heter Samhällsekonomisk kalkyl, forkortad SEK.
Den handlar om hur en verksamhet kan bidra till samhällsnyttan i ekonomiska termer
och därmed få en värdering i hur en investering ger lönsamhet till samhället. Genom olika
uppräkningsfaktorer kan de prognostisera hur många arbetstillfällen varje investering
ger. Det ger därmed möjlighet i att göra prognoser för hur framtida tillväxtvärden ser ut

4

Intervjun hölls den 4 april 2017
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i relation till de investeringar som görs idag. Deras kalkylmodeller bygger på praktiska
tester som baseras på verklig data. De tar hänsyn till löner, arbetslöshet, bransch specifika
faktorer och även multiplikatorer. Ett exempel på detta är att ett industrijobb i deras
beräkningar leder till ytterligare 1,7 arbetstillfällen (IUC, 2014).
För vår del i denna rapport används endast en del av deras beräkningssätt, dvs. den
omsättning som varje investering innebär i antalet sysselsatta som i sin tur baseras på
antalet anställda/sysselsatta i ett jämförbart byggföretag.
Tanken är att den kostnad som uppkommer för byggherren att ”köpa” ett färdigt hus av
en entreprenör speglas i den omsättning som byggföretag uppvisar till skatteverket. Att
därefter jämföra med antal anställda kan diskuteras (men faktum är att efter en kontroll
av personalåtgången så framgår att många av de tjänster som ingår i ett byggföretag väl
speglar den fördelning som Josepshon gör på fördelning av kostnader/yrkesslag för de
totala byggkostnaderna)
4.2.4 Produktivitet i Nybyggnad (Metod 4)

Som ett första steg i att beräkna arbetskraftsbehovet tittar denna rapport på siffror över
produktivitet i nybyggnad av flerbostadsvåningar och kontorslokaler. Som andra steg i att
beräkna arbetskraftsbehovet tittar denna rapport på siffror över renoveringsbehovet av
befintliga fastigheter men även nybyggnationsbehovet av bostäder inom Göteborgs
kommun, Josephson (2013), har i sin forskning kring effektivitetsförluster inom
byggbranschen utvecklat en metod som mäter arbetstimmar/renoverad kvm. Detta
nyckeltal har använts tillsammans med Mangold (2016), som i sin studie på
renoveringbehov av miljonprogrammet definierar klara kostnadssamband mellan nivåer
på lätt, medel, och djup renovering/kvm. Dessa siffror skapar tillsamans ett bra estimat
både för hur många arbetare som behövs för en investering på 1 Miljard SEK inom båda
områdena nybyggnation och renovering.
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Tabell 6. Produktivitet inom nybyggnad METOD 4, från Josephsson (2013)

Denna första uträkning speglar väldigt väl hur stort arbetskraftsbehov som kommer att
behövs om man enbart tittar på byggnader som behöver genomföra renoveringar. Om
man väljer att utöka beräkningarna till nyproduktion och renovering längre ut i
Göteborgsregionen ökar osäkerheten på estimaten. Detta beror på det inom ramen för
denna rapport inte funnits klara siffror på nybyggnads och renoveringsbehoven i andra
områden än Göteborgs kommun. Därmed blir ett sådant estimat avhängig en större
mängd antaganden om storleken på ytor som behövs renoveras. Det är därför som man
valt att använda den första uträkningen som ett referensobjekt till nästa uträkning som
bygger på en annan metod. Se nedan.

4.3 Sammanslagning och uträkningar
Som tidigare nämnts så finns det bland de mest vedertagna prognosmodellerna ett par
särdrag som är gemensamt för de olika områdena (läs arbetsmarknaden, industrin och
urbaniseringsfrågan) bestående av
ett par linjära antaganden mellan olika
mätparametrar som kombineras med antagandet om en marknad med perfekt
konkurrens. Dessa gemensamma särdrag låter oss ur ett metodperspektiv använda flera
olika etablerade metoder för uträkning av prognoser som ett led i att få en högre
trovärdighet i de uträknade estimaten (Armstrong, 2001; Batchelor and Dua, 1995;
Clemen, 1989). Genom att utnyttja tillgänglig data och metoder i fyra olika beräkningar
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går det att jämföra detta sätt med den scenarioteknik som beskrivs av Wang and Lan
(2007).
Som ett led i detta resonemang väljer man alltså att slå ihop dessa nyckeltal och utverkat
ett snitt som ser ut som följande:
Tabell 7. Redogörelse av investeringar för byggprojekt (egenutvecklad)
Nyckeltal efter sammanslagning
Nybyggnation
Trafikverket, Nat. plan 2014-2025(blandat)
Gbg. Stad, väg, (2025)
Gbg. Hamn, nybyggnation
Landvetter, nybyggnation
Individuella investeringar (13 % av 130 Miljarder utgör byggnader)
Handel, Nybyggnation
Kontor, Nybyggnation
Sjukhus, vårdcentraler
Förskola-Grundskola-Ny-ombyggnation 2035
Akademi/Universitetsbyggnader
Renoveringar

Antal arb./miljard
530
450
510
530
530
530
530
530
530
530
530
1176

Uträkning
I tabell 8 nedan redogörs för samtliga projekt och dess investeringar inklusive varje
enskild uträkningsmetod och dess resultat för sysselsatta per investerad miljard.
Metoderna har sedan slagits samman till ett snitt som får utgöra kolumnen
”ihopslagning”. Därefter räknas ett årligt snitt ut över hur stort arbetskraftsbehov som
kommer att finnas fram till 2035 under varje enskilt år (givet att investeringarna
genomförs och givet att investeringarna kan betraktas som extra ordinära utöver den
vanliga/genomsnittliga investeringsmängden i samhället).
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Tabell 8. Sammanfattning av uträkningar
Uträkningsmetoder antal arbetade/
investerade miljarder kronor
Investeringsprojekt

BRG
rapport
Inv.
i
mdkr.

inkl. 3
%
riksgäld

Metod 1

Metod 2

Metod 3

Metod 4

Kombinerat

AMS

Ostlänken

Oms.
metod

Josephs
on2013

Antal
sysselsattamdkr

Nybyggnation

400

412

714

Trafikverket, Nat.
plan 20142025(blandat)

70

72

475

Gbg. Stad, väg,
(2025)

32

33

510

Gbg. Hamn,
nybyggnation

8

8

714

510

Landvetter,
nybyggnation

7

7

714

Individuella
investeringar (13 %
av 130 Miljarder
kronor utgör
byggnader)

17

18

Handel,
Nybyggnation

14

367

Antal/år
(20152035)

Byggarb.

Tj.män

530

218497

10925

9177

1748

450

32445

1622

1363

260

510

16810

840

706

134

367

530

4370

218

184

35

510

367

530

3824

191

161

31

714

510

367

530

9286

464

390

74

14

714

510

367

530

7647

382

321

61

58

60

714

510

367

530

31682

1584

1331

253

30

31

714

510

367

530

16387

819

688

131

FörskolaGrundskola-Nyombyggnation 2035

24

25

714

510

367

530

13110

655

551

105

Akademi/Universitet
sbyggnader

9

9

714

510

367

530

4916

246

206

39

Renoveringar

55

57

1176

1176

66620

3331

2798

533

Totalt

724

746

425595

21280

17875

3405

Kontor,
Nybyggnation
Sjukhus,
vårdcentraler

510

Total
Sysselsatta

425

4.4 Tillväxtscenarier
I denna undersökning har vi gjort valet att presentera olika tillväxtscenarion/forecast för
efterfrågan på arbetskraft. För varje scenario anges premisser för
framskrivningen/forecast (A) och därefter estimatet för investeringsnivån (B). Tillväxten
i ett land påverkar många olika grenar inom samhällsekonomin och en av dessa är
storleken på arbetskraften. I denna rapport används en tillväxtfaktor som används för att
beräkna resursbehovet och som har som syfte att spegla tillväxten utifrån ett
arbetskraftsbehov. Det innebär att vi valt att skriva upp de nominella siffrorna på
investeringarna för varje år, utifrån ett generellt tillväxtperspektiv. Det vanligaste
tillväxtmåttet är BNP-tillväxten och rapporten tittar på BNP-tillväxten i Sverige,
tillsammans med byggbranschens tillväxt i genomsnitt.
I det sammanhanget är det viktigt att poängtera att en BNP-tillväxt inte per automatik
innebär mer arbeten då det i stället skulle kunna bero på produktivitetsförbättringar i
arbets- och tillverkningsprocesserna inom byggbranschen. Hur mycket mer effektiv en
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bransch blir per producerad enhet/arbetare ligger inte inom ramen för denna rapport.
Icke desto mindre är det en av flera huvudfrågor som i andra samanhang bör analyseras
för att kunna hantera utmaningarna i en framtida resursproblematik. Således, för de
tillväxt scenarios som presenteras i denna rapport har författarna inspirerats av den
metod som gjorts i AMS rapporten, dvs. där har man räknat med en allmän tillväxt i landet
(BNP) som får sitt motsvarande avtryck i antalet arbetstillfällen. De senaste åren har det
krävts en högre BNP-tillväxt än normalt för att hålla arbetslösheten konstant. I dag är den
närmare 3 procent som krävs för att få arbetslösheten att vara konstant eller sakta sjunka.
Det omvända råder också där man kan räkna med ökad arbetslöshet om BNP tillväxten är
lägre än detta tal. Enligt våra scenarion har vi räknat med tre olika tillväxtscenarion (se
tabell 9) på BNP som i sin tur har en direkt inverkan på sysselsättningen (Aranki et al.,
2010).
Scenario 1. (Negativt scenario)
(A). Låg tillväxt i branschen. Låg tillväxt kan vara ett regionalt, nationellt eller
internationellt fenomen. En lägre lokal tillväxt kan orsakas av att Göteborgsregionen
tappar i konkurrensfördelar i jmf. med andra städer och regioner (The Economist, 2013).
Låg nationell tillväxt kan ske om samhället inte klarar av att resursmässigt hantera
investeringstakten och på så sätt skapar flaskhalsar inom den inhemska hanteringen av
nationens ekonomin. Det kan handla om allt från hantering av bygglov, markanvisningar,
eller utbildningssatstningar och omskolning och integrering av invandrad arbetskraft.
Underlåtelse att hantera sådana frågor kan få en negativ påverkan på branschen. Låg
tillväxt innebär i sin tur att där blir färre byggprojekt med lägre vinster och längre
framtida investeringar. Omvärldsfaktorer kan bidraga till ytterligare lägre tillväxt. Enligt
teorin om sambandet mellan BNP tillväxt och sysselsättning antar vi i detta scenario en
lägre BNP tillväxt än det ”normala”( 0-tillväxt) vilket innebär en försämring av
sysselsättningen med i snitt -1% / år.
(B). Enbart det absolut lägsta blir investerat av uppskattade totala investeringar = ca 500
Miljarder kronor
Scenario 2. (Normalt)
(A). Noll tillväxt i branschen. Regionen och samhället hanterar till viss del takten av
investeringar och flaskhalsarna och det förekommer produktivitetsförbättringar men
dessa neutraliseras av ett scenario där utbildningsväsendet inte svarar upp mot framtida
pensionsavgångar som i detta scenario gör att det blir en 0-tillväxt i sysselsättningen.
(B). Medium scenario på investeringarna = 750 Miljarder blir verklighet
Scenario 3. (Positivt scenario)
(A). Hög tillväxt i branschen. Regionen och samhället underlättar markanvisningar,
bygglov, och förändrar lagstiftning för byggprocessen. Investeringstakten ökar och
branschen väljer bort produktionseffektivseringar till förmån för arbetsintensiv klassisk
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byggproduktion. Positiva omvärldsfaktorer spelar in i bytesbalansen och Sverige
uppvisar högre BNP tillväxt än genomsnittet villket positivt påverkar sysselsättningen
med +1 % / år
(B). Högt scenario på investeringar = 1200 Miljarder blir verkligt
Tabell 9. Sammanfattning av scenarios
Tot. beräknad sysselsättningseffekt
under olika tillväxtscenarion
Negativt scenario -1 % tillväxt
Huvudkalkylen
Positivt scenario, +1 % tillväxt

Total arbetskraft/år
(2015-2035)
17405
21280
25965

Varav Byggarbetare Varav Tjänstemän
14620
17875
21811

2785
3405
4154

5. ANALYS/DISKUSSION
Det har i detta arbete varit svårt att få klarhet över vad som kan räknas som ordinarie
produktion inom byggbranschen med åtföljande investeringar och vad som kan estimeras
till att vara extraordinära investeringar. Med utgångspunkt från de antaganden som är
gjorda kan man relativt omedelbart konstatera att arbetskraftsbehovet är omfattande
eftersom ett av antagandena är att det finns många byggnadsprojekt som inte tagits med
i underlaget, som till exempel i (BRG, 2016). En stort problem med att göra prognoser och
estimat är att hitta de rätta underlagen och samtidigt göra de rätta avgränsningarna. Med
utgångspunkt från de forecast som räknats fram i denna rapport kan man konstantera att
en ökning mellan 20 och 30.000 anställda är mycket jämfört med den existerande totala
sysselsättningen i branchen på 55.000 personer (Västra Götalands region, 2012) och
38.000 (Göteborg plus 18 kommuner i 2012). I regionen steg antalet under 2009-2012
ifrån 47.000 till 55.000.
Metoden att slå ihop olika metoder för uträkning av resursbehov har både sina fördelar
och nackdelar. Ett tydligt grepp i denna rapport har varit att försöka undvika alla extrema
värden som kan leda till snabba följdfel. Å andra sidan är ihopslagningen också ett
resultat av brister i enhetliga och tillförlitliga uträkningsmodeller. Eftersom
underskattningar av kostnader och tid är vanligt förekommande i större
infrastrukturprojekt/Megaprojekts, (Flyvbjerg et al., 2003; Koch, 2012; Koch, 2014;
Priemus et al., 2008) kan det tas som intäkt för att det inte finns, eller inte används, några
tillförlitliga beräkningsmetoder för kostnader och resurser. Dvs. om kostnadsbilden inte
räknas ut på ett korrekt sätt (Koch, 2012) så kan inte heller resursfrågan avhandlas på ett
förnuftigt sätt. Denna rapports kalkyler riskerade inledningsvis att övertaga otillförlitliga
estimat inom kostnadsbilden. Men genom en ihopslagning av resursuträkningsmetoder
görs ett försök till att avhjälpa de eventuella fel som finns i tidigare budgeterade
investeringsberäkningar, vilket är i linje med forecastmetoden (Armstrong, 2001;
Batchelor and Dua, 1995; Clemen, 1989). Samtidigt är det viktigt att poängtera
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möjligheten att det inte alltid är i de komplexa uträkningarna som de bästa estimaten kan
visas, beroende på att de många olika osäkerhetfaktorerna spelar en så stor roll. Det går
inte att utesluta att det lika gärna kan vara så att enklare modeller ibland kan påvisa högre
precision. I just i detta fall kombinerar rapporten olika metoder på hur man bör beräkna
med ett fokus på att alltid undvika alla extremvärden i varje enskilt estimat.
Eftersom syftet har varit att försöka öka tillförlitligheten presenteras det också i
rapporten ett estimat för intern tillväxt inom branschen. Ett rimligt antagande är att en
årlig tillväxt är 1%. Här gjordes således tre olika scenarion, där man hade en minus
tillväxt, noll-tillväxt, och 1% tillväxt inom branschen. Det är intressant att titta på dessa
forecast utifrån ett effektivitetsperspektiv och till exempel jämföra med industrin. Den
svenska industrin har rent historiskt upplevt en stark tillväxt, uttryckt i reala termer, men
ur en arbetsintensiv synvinkel så har branschen i själva verket krympt. Detta beror
givetvis på att industrin har klarat av att öka produktiviteten på bekostnad av personal.
Hur byggbranschen kommer att utvecklas framöver är en mycket intressant fråga och
man kan föreställa sig ett av många scenarion där t.ex en svag men positivt tillväxt i
byggbranschen kan leda till en tillväxt av efterfrågad arbetskraft. Detta har enbart att
göra med hur effektivt branschen klarar av att ställa om från arbetsintensiv produktion
till en mer effektiv produktion där mindre antal arbetare kompenseras av effektivitet och
utveckling inom teknik och byggprocesser. Hur denna utveckling kommer att se ut de
närmsta 20 åren är mycket svårt att prognostisera, vilket ytterligare försvårar relevansen
i dessa estimat.
Dessutom blir det svårt att avgöra vilken väg branschen kommer att gå, när man vill öka
byggtakten och omsättningen. Kommer man att bli mer arbetsintesiv för att det lönar sig
att anställa billig arbetskraft och ”avstå” från att försöka bli mer effektiv och produktiv i
teknik och utförande, eftersom det finns stora summor pengar som kan fördelas på varje
projekt? Eller….. kommer branschen just på grund av stor bristande tillgång av relevant
arbetskraft bli tvingad att effektivisera utförandeprocesser och utveckla material och
tekniker för att därmed kunna öka produktiviteten så att man kan tillgodose marknadens
efterfrågan. En annan möjlig väg är att byggnationsmarknaden helt enkelt inte kommer
att klara av att förverkliga de projekt som är planerade och man kommer istället att
fortsätta byggandet i den takt som det är praktiskt och tekniskt och finansiellt möjligt, till
det (eventuella) priset av att Sverige får en inproduktiv bostads och kontorsmarknad med
inlåsningseffekter, prisstegringar och försämrad konkurrens och lägre investeringar från
utländska intressenter.
I detta sammanhang går det att diskutera möjligheterna för att politiskt styra tillgången
på utländsk arbetskraft. Kanske är det ur ett samhällsperspektiv fullt möjligt, men att en
sådan väg, där man både tar hänsyn till rättviseaspekter och effektivitetsaspekter, kan
betraktas som en något dubiös verksamhet. Frågan blir: är verkligen politiska
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utbildningsbeslut de mest kostnadseffektiva och precisa medel som kan driva fram
tillgång på arbetskraft?
I detta forecast ingår Göteborgs kommun och 17 andra kommuner inkluderat Falkenberg,
Kungälv och Alingsås. Denna indelning bygger på faktorer som dagpendling och övrig
infrastruktur som binder ihop delarna till ett arbetsmarknadskluster. Det är emellertid
sant att mobiliteten växer och att den har blivit allt mer varierad (Elldér, 2014; Lavesson,
2017). Medborgare och företag ifrån allt mer perifera orter är beredda att jobba i
Göteborgsregionen. Lavesson (2017) tittar på medborgare med upp till 100 km till en stad
i Sverige medan Elldér (2014) konstaterar att i genomsnitt så har avstånden mellan jobb
och bostad växt ifrån 11km i 1990 till 14 km i 2010 (Elldér, 2014). Detta innebär att
Göteborg och Västra Götalands utveckling är svårt att avgränsa. Göteborg är en magnet
för medborgare och företag, men samtidigt växer den geografi som är i spel. Vi
sammanfattar det med att konstatera att Göteborg också är som en ”manet”.
Åtgärder
Hur skall resursfrågan och dess möjliga lösningar hanteras? Kanske är det
utbildningsväsendet med aktiva politiska styrmedel som kommer att öka produktionen
av adekvat utbildad arbetskraft. Eller så kan det vara så att de integrationsprojekt som
initierats via politiska arbetsmarknadsåtgärder är de åtgärder som kommer att ge det
största bidraget. En annan möjlighet är de åtgärder som via arbetsförmedlingen
resulterar i utbildningssatsningar med fokus på omskolning som blir den slutgiltiga
lösningen. Utifrån perspektivet att utländsk arbetskraft kommer att bli en del av
lösningen av de effekter som massiva investeringar innebär bör man beakta vad (Frank,
2009; Frank, 2013) har konstaterat i sina studier.
Utländsk arbetskraft inom byggindustrin är idag ett etablerat faktum som har sitt
ursprung i de bemanningsbolag som bildades i slutet av 90-talet där främst byggarbetare
från forna öststaterna utgjorde rekryteringsbasen. Det finns olika drivkrafter till att
utländsk arbetskraft anlitats i Sverige. Först kan det handla om att det inte finns någon
tillgänglig lokal arbetskraft att tillgå. En annan drivkraft är att sänka
produktionskostnaderna genom att ge lägre löner och sämre arbetsförhållanden så som
arbetstider och förmåner. En tredje drivkraft är kopplad till den andra, där man genom
olika löner underminerar yrkeskåren och splittrar den (Koch 2017). Det innebär stora
konflikter inom den svenska arbetsmarknaden där ökade löneskillnader och försvagade
kollektivavtal och fackföreningar är naturliga effekter. Den viktigaste slutsatsen av Franks
(2009, 2013) studier är emellertid det faktum att det är de materiella faktorerna (läs
kapital och investeringar) som styrt uppkomsten av organiseringen av utländsk
arbetskraft
inom
svensk
byggsektor.
Den
institutionella
påverkan
(arbetsgivarorganisationer, EU, politiker, byggbolag) har förvisso ökat som viktig
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drivkraft, och det till priset av att det numera är fullt accepterat och ibland förväntas att
vissa kategorier av migranter skall ha sämre löner och arbetsförhållanden.
Sverige har dubbel så höga löner inom byggsektorn jämfört med övriga europa (ref. Hans
Lind). Då måste man ta hänsyn till att jämförelsen mellan olika länder beror på hur
produktiviteten och effektiviteten ser ut. Dvs. hur man på bästa sätt utnyttjar arbetarnas
lön/timme. Har man en hög BNP tillväxt i ett land är det en signal om hög produktivitet
relativt andra länder. Wigren (1995) konstaterar att 70% av skillnaderna av
byggkostnader mellan olika länder och projekt kan förklaras av BNP per capita. I
begreppet BNP ingår således ytterligare faktorer så som tillväxt i ekonomin,
inflationsnivåer och storleken på marknaden. Hans Lind 5 konstaterar dessutom att de
sätt som produktionskostnaderna mäts på, tar inte hänsyn till kvalitetsförbättringar. Det
innebär att ökade produktionskostnader inte nödvändigtvis innebär att Sverige har lägre
produktivitet (Lind and Song, 2012). Således är det dessa faktorer som man måste förstå
när man tittar på Byggnadsprisindex, som är en spegling av produktionskostnader. I
denna rapport är dessa siffror relevant när man tittar på hur mycket arbetskraft som
behövs. Det är ju så att nyckeltatalen beskriver kostnad/kvm. Om kostnaden är hög på
grund av högre kvalitet på material och produkter, säger det inget om hur mycket
arbetskraft som går åt. Det finns således risk att både överskatta och underskattat antalet
baserat på produktionskostnader. Dessutom vet man inte vilka förändringar i produktion
som kommer att ske de närmsta 20 åren.
När det gäller produktivitetsförbättringar upplever branschen en ny optimism både när
det gäller informationsteknologier och robotteknologi (Lidelöw and Dagman, 2015). Det
är sannolikt att det inom projektering kommer att utvecklas en överflytt av arbetskraft
till Östeuropa, Indien och Kina, men emellertid så saknas det fortfarande genombrott när
det gäller robotteknologi. Utvecklingen är inte igång, men om bygg kommer att följa en
strategisk utveckling på samma sätt som produktionsföretagen kommer en kombination
av automatisering och användning av billig arbetskraft att utveckla sig, alltså ett ”både
och”.
Framtidsfrågor om åtgärder:
• Göteborg som manet och magnet. Kan staden växa och geografiskt spridas ut
samtidig som det känns attraktivt att flytta till Göteborg?
• Frågan om hur Göteborg skall hantera ett behov av att nyanställa mellan 1726.000.
• Inhemsk eller utländsk tillgång på arbetskraft, är det ett motsatsförhållande?
• Frågan om utbildningssystemet, nya utbildningsplatser, omskolning av
nyanlända

5

Enligt intervjun 2016
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•
•

Utslagning av byggprojekt då resurserna på arbetskraft är begränsat.
Produktivitetsförbättringar, (teknik, manskap, kapital)
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6. SLUTSATS
Rapporten beskriver ett omfattande arbetskraftsbehov, givet ett antal antaganden
gällande framtida investeringar i Göteborgsregionen. Det uppskattas att det kan komma
att behövas 17-26000 arbetare inom byggsektorn under en längre period.
Rapporten bygger bland annat på teorier ifrån studier av urban utveckling, industriell
utveckling, och arbetsmarknadsutveckling. Gemensamt för dess tre områden är att deras
fokus, metod och omfattning överlappar varandra och att de har gemensamma styrkor
och svagheter. Rent teoretiskt framställs dessa områden som väl avgränsade och linjära
medan den reala aspeketen kring deras utveckling är fragmenterad, ojämn och har svaga
gränser.
Avsaknaden av skarpa och precisa metoder för att göra prognoser över arbetskraftsbehov
har gjort att osäkerheten är påtaglig och är därmed svår att kalkylera.
Arbetskraftsbehovet i denna rapport har beräknats utifrån en teori om att kombinera
olika mätmetoder för att kunna få ett bättre estimat. I detta fall har 4 olika metoder
kombinerats i syfte att sänka osäkerheten i beräkningarna. Frågan om hur
arbetskraftsbehovet skall lösas har också tagits upp. Arbetskraftsbristen kan antingen
lösas genom riktade utbildningssatsningar eller genom att man tar arbetskraft från andra
branscher, industrier eller övriga EU-länder. Även utbildningssystemets förmåga att
producera relevant arbetskraft, eller omskolning ingår här. Andra liknande effekter är
följdeffekter inom branschen där löner och andra kostnader ökar som gör att vissa projekt
slås ut eller senareläggs.
Eftersom dynamiken mellan hur dessa faktorer påverkar varandra, men även hur dessa
faktorer påverkas av exogena händelser blir det väldigt svårt att på något förnuftigt sätt
uttala sig om hur dessa faktorer kommer att fungera tillsammans. Denna avgränsning gör
att man skall betrakta rapportens resultat som ett ”Snap-Shot” av hur situationen ser ut
idag givet att investeringarnas storlek är korrekta. För att till fullo få veta hur resultatet
av denna undersökning kommer att påverkas på längre sikt och därmed visa på ett
framtida resursproblem, krävs en djupare undersökning i hur såväl elementära
samhällsekonomiska faktorer som BNP tillväxt, skatter och inflation samverkar med
samhällsfunktioner som påverkar utbildning, arbetskraftens rörlighet och hälsa. Det är i
detta sammanhang viktigt att fundera kring produktivitetsförbättringar och vilka delar
de innehåller. Produktivitetsförbättringar handlar således inte enbart om att effektivisera
produktionen av en fastighet eller väg, där man i vanliga fall talar om hur man på mest
effektivast sätt utvinner, tillverkar, och slutligen transporterar och sammanfogar material
och produkter till en byggnad. Produktivitet kan också mätas i tillgång på arbetskraft, dess
kompetens, lönenivåer och hur tävlan om rätt arbetskraft innebär utslagning av viktiga
samhällsprojekt och byggnader då efterfrågan är större än utbudet. Här ingår även
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utslagning av inhemsk arbetskraft till fördel för ”billig” arbetskraft och vilka
samhällsimplikationer detta har på de statliga medlen. Frågan blir så stor att vissa
avgränsningar måste göras kring hur produktivitet egentligen ska mätas och förstås.
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