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Finns det tillräckligt med
lantmäterikompetens i samhället?

Det är brist på personer utbildade för 
arbete i lantmäterisektorn.  
Detta har Lantmäteriet konstaterat efter 
att ha genomfört en kartläggning på   
uppdrag från regeringen.  
Kompetensen  efterfrågas i allt fler 

lantmäterikOmpetensen är en förutsättning för ett väl-
fungerande samhälle idag och för utvecklingen av morgondagens 
samhälle.  Den finns hos aktörer inom den offentliga sektorn, både 
inom stat och kommun, och inom näringslivet i form av exploatörer, 
fastighetsägare, konsulter och andra. 

De offentliga aktörerna är grunden för samhällsplaneringen. 
Arbetet i sektorn gör det möjligt att uppnå visioner och mål av 
många slag; privata, företagsekonomiska och inte minst politiska 
på både lokal och nationell nivå. Det handlar om allt från en fa-
miljs önskan att bygga ett hus till gruvnäringens möjligheter att 
transporterna malm och få den utskeppad i en hamn. 

Verksamheten i sektorn är relativt stabil över tid. Många av de 
frågor där sektorn deltar planeras med långa cykler. Dessa långsiktiga 
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delar av  samhället och bristen leder 
till att exempelvis politiska beslut inte 
kan  genomföras på det sätt som det är 
tänkt. Arbetsgivarna måste naturligtvis 
synliggöra bredden i arbetsuppgifter, 
men det krävs också att fler utbildas. 
Utan lantmäterisektor stannar Sverige!

Kerstin Vikner och Marie Lyxell-Stålnacke
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frågor är inte heller direkt konjunkturkänsliga på samma sätt som 
verksamhet i en del andra sektorer. Snarare är det så att en konjunk-
turnedgång kan medföra till exempel satsningar på infrasturktur. 

Den offentliga delen av sektorn är beroende av den privata. 
I dagens offentliga verksamhet finns gott om exempel där be-
ställarkompetensen finns i kommuner eller myndigheter och 
tjänsterna utförs av privata aktörer. Trafikverkets stora totalen-
treprenader är ett sådant exempel. För samhället som helhet är 
behovet av kompetensen bestående, oavsett vilken organisation 
som är arbetsgivare. 

Inom de tekniska delarna av lantmäterisektorn arbetar man 
t.ex. med bildinformation och geodesi. Den nationella höjdmodell 
som Lantmäteriet har i uppdrag att bygga upp används inom 
flera områden och har gett upphov till nya tillämpningar. Både 
att bygga upp modellen och att utveckla tillämpningarna kräver 
lantmäterikompetens.

Geodesi är ett område som med dagens tekniska utveckling 
har gått ifrån att vara ett område främst för forskning till att vara 
något som förekommer i en ökande mängd tillämpningar. Lant-
mäteriet har inom ramen för det nationella samordningsansvaret 
för geodata, ansvar för de nationella, geodetiska referensnäten och 
för att verka för en enhetlig nationell infrastruktur. 

Idag är lägesbestämning som bygger på rymdbaserad geodesi 
relativt enkel och överkomlig. Det har inneburit en stor tillväxt i till-
lämpningar. Maskiner som styrs av positioneringssystem, förarlösa 
lastbilskonvojer och styrning av jordbruksmaskiner är idag ingen 
utopi. Allt detta bygger på att det finns en fungerande nationell 
geodetisk infrastruktur. 

Med den bild som skisseras ovan leder det till problem om 
det är brist på kompetens. Under en följd av år har Lantmäteriet 
haft svårigheter att rekrytera till förättningsverksamheten. Svå-
righeterna har påverkat både ekonomi och handläggningstider. 
I regleringsbrevet för 2012 fick myndigheten därför ett uppdrag 
att kartlägga situationen och föreslå åtgärder.

”Lantmäteriet ska utreda och beskriva varför utbudet av 
personer med relevant utbildning inom verksamhetsområdet 
Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning” inte motsvarar 
efterfrågan och föreslå åtgärder för att för att förbättra situationen. 

Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda myndigheter 
och Sveriges Kommuner och Landsting”.

Kompetensområdets två delar överlappar delvis varandra. 
Den juridisk/ekonomiska delen avser den kompetens som be-
hövs för arbete t.ex. vid en lantmäterimyndighet eller hos annan 
arbetsgivare som arbetar med fastighets- och markfrågor. Den 
andra delen, ”tekniskt lantmäteri”, avser kompetens inom t.ex. 
geodesi, fjärranalys, kartografi, geovisualisering och geografiska 
informationssystem (GIS). Utbud och behov skiljer sig åt mellan 
de olika områdena.

Lantmäteriet är den enskilt största arbetsgivaren inom området, 
under arbetet med uppdraget hade vi kontakt med ett antal aktö-
rer inom samhällsbyggnadssektorn för att belysa behoven i stort. 
Sammantaget är kommunsektorn en minst lika stor arbetsgivare 
som Lantmäteriet och vi hade därför kontakt med denna genom 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och KLM-styrgrupp1. Kon-
takter togs även med andra myndigheter och även med privata 
aktörer i sektorn, t.ex. i konsultföretag. 

utbildningsutbudet
Utbildningsutbudet för den som ska arbeta i lantmäterisektorn 
har förändrats under årens lopp. Den enda utbildningen på 
högskolenivå som tidigare fanns var den 4,5-åriga civilingenjörsut-
bildningen på KTH. Utbildningen hade som mest 130 platser med 
inriktning mot fastighetsekonomi, fastighetsbildning eller tekniskt 
lantmäteri. Därutöver fanns även utbildningar på gymnasienivå i 
mätning och kartteknik. 

Civilingenjörsutbildningen i lantmäteri vid KTH har förändrats 
vid flera tillfällen. Numera  benämns den civilingenjör samhälls-
byggnad, och har två s.k. ”utgångar” som är särskilt riktade mot 
lantmäteriverksamhet av olika slag; ”Fastighetsekonomi och 
fastighetsjuridik” och ”Geografisk IT”. Den senare är relativt ny 
och är en sammanslagning av flera tidigare fördjupningar, bl. a. 
tekniskt lantmäteri.

Omf Antal platser Antal sök 1:a hand

Utbildningar på grundnivå
Högskolan Väst Lantmäteriingenjör 180 hp 50 75

Högskolan Gävle Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk 
inriktning

180 hp 30 54

Högskolan Gävle Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180 hp 40 61

Högskolan Gävle IT/GIS – informationsteknologi med GIS-
inriktning

180 hp 30 19

KTH Fastighetsutveckling med fastighetsför-
medling

180 hp 30 129

utbildningar på avancerad nivå
Högskolan Gävle Master Geomatic 120 hp 15 11

KTH Master’s programme in Transport and 
Geoinformation Technology

120 hp 7 36

KTH Masterprogram, fastighetsutveckling och 
finansiella tjänster

120 hp 24 35

civilingenjörsutbildningar
Lunds Tekniska Högskola Civilingenjör lantmäteri 300 hp 60 95

KTH Civilingenjör samhällsbyggnad 300 hp 140 283

1  Samverkansorgan för kommunala lantmäterimyndigheter
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Under åren har ytterligare en civilingenjörsutbildning (Lunds 
Tekniska Högskola) och flera treåriga program tillkommit (Hög-
skolan i Gävle, Högskolan Väst). Utbildningsprogram och enstaka 
kurser med GIS-inriktning har etablerats, liksom en högskoleexa-
men (2år) i mät- och kartteknik. Utbildningarna på gymnasienivå 
har försvunnit och i viss mån ersatts av mer praktiskt inriktade 
utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan (kvalificerad yrkes-
utbildning).

bOlOgna-mOdellen
2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur som ett 
led i Sveriges arbete med att anpassa den högre utbildningen till 
arbetet i Bologna-processen. Processen bygger på Bolognadekla-
rationen och har som mål att göra Europa till ett sammanhållet 
område för högre utbildning. Enligt den nya strukturen delas all 
högre utbildning och examina in i tre nivåer; grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå. 

Varje nivå förutsätter och bygger på att studenten har utbild-
ning på tidigare nivåer. På grundnivå finns två generella examina:
– högskoleexamen (120p, 2 år) 
– kandidatexamen (180 p, 3 år).

Även på avancerad nivå finns två generella examina:
– magisterexamen (60p, 1 år)
– masterexamen (120p, 2 år).

Förutom generella examina finns också yrkesexamina både 
på grundnivå och på avancerad nivå. Högskoleingenjörsexamen 
(tre års heltidsstudier, grundnivå) och civilingenjörsexamen (fem 
års heltidsstudier, avancerad nivå) är sådana yrkesexamina. Som 
en anpassning till Bolognamodellen kan den som studerar på ett 
civilingenjörsprogram ta ut en kandidatexamen efter 3 år.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det idag finns 
ett tiotal utbildningsprogram på högskolenivå med relevans för 
lantmäterisektorn. Hälften av dessa är på grundläggande nivå 
(3-åriga) och hälften på avancerad nivå (5-åriga):

Uppgifterna om antal platser och antal förstahandssökande 
kommer från 2012, men enligt preliminära uppgifter ser söktrycket 
för höstterminen 2013 ut på ungefär samma sätt. 

De senaste åren har 7–25 studenter utexaminerats från de 
lantmäteriinriktade utgångarna på KTH. Intresset för att ta ut en 
kandidatexamen efter tre år har varit svagt.

Med utgångspunkt från de kontakter vi haft under arbetet med 
uppdraget i regleringsbrevet med företrädare för arbetsgivarna 
och beskrivningen av tillgången på utbildning kan vi efter en 
översiktlig beräkning konstatera att det årliga underskottet uppgår 
till 150–200 utexaminierade personer. 

På avancerad nivå har anta-
let studenter sedan ”guldåren” 
i början på 90-talet (intag till 
130 platser på KTH + ett 50-tal 
i Lund) minskat till idag kanske 
ett 80-tal. Utbildningsplatserna 
på avancerad nivå har alltså 
blivit färre. Flertalet av platserna 
finns i Lund. Med dagens situa-
tion med en allt mer regional 
antagning till lärosätena innebär 
detta att det i södra Sverige finns 
goda möjligheter att rekrytera 

medarbetare som har en utbildning på avancerad nivå, medan 
det är mer osäkert i framgång för övriga landet. 

På grundnivå har det tillkommit ungefär 120 utbildningsplatser 
sammanlagt för både juridik/ekonomi och teknik. Totalt finns det 
alltså, på avancerad nivå och på grundnivå, cirka 200 utbildnings-
platser. Detta är ungefär detsamma som när civilingenjörsutbild-
ningarna på KTH och Lund stod för hela utbudet. Detta motsvarar 
inte efterfrågan av flera skäl.

För det första har efterfrågan på kompetensen ökat. Samhälls-
utvecklingen och teknikutvecklingen gått i en sådan riktning att 
lantmäterietkompetensen behövs i fler processer. Det senaste 
exemplet är utredningen ”En effektivare plan-och bygglovprocess” 
som nyligen presenterat sitt betänkande. Den redovisar förslag på 
hur man ska kunna förkorta sträckan från idé till byggstart avsevärt 
jämfört med idag. Förutsättningen för att detta ska bli verklighet 
är att det finns kompetens för genomförandet.

För det andra så har utbudet av utbildningsplatser på avancerad 
nivå minskat, trots att efterfrågan från arbetsgivarna består, eller 
till och med ökar.

För det tredje så gör den pågående generationsväxlingen att 
behovet av ”inflöde” till kompetensområdet är större nu än vad 
den har varit på många år. 

För det fjärde får man i beräkningarna inte glömma att de 
praktiskt inriktade utbildningarna på gymnasienivå har försvun-
nit. Det tomrum som dessa lämnade efter sig har delvis fyllts av 
utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan, men även av två- och 
treåriga högskoleutbildningarna på grundnivå. 

Även om det på sistone har kommit signaler om att föränd-
ringar kan komma till stånd, styrs idag utbudet av utbildningar 
i mångt och mycket av stundeternas efterfrågan. Den har alltså 
inte varit tillräckligt. 

Ett av skälen till detta är att området är litet och osynligt, 
trots den stora påverkan på samhällets utveckling. Idag finns det 
cirka 100 000 yrkesverksamma civilingenjörer i Sverige. Antalet 
högskoleingenjörer, med varierande inriktning, är cirka 40 0002. 
I det sammanhanget är naturligtvis cirka 2 800 personer med 
civilingenjörsutbildning i lantmäteri3 väldigt lite. Det är oklart hur 
många högskoleingenjörer med lantmäteriinriktning som finns. 
Eftersom utbildningen är relativt ny torde antalet knappast var 
fler än något tusental.

Att de utbildningar som leder fram till lantmätaryrket har 
utvecklats över tid, innebär också att det inte finns någon en-
hetlig vokabulär för vad man ”blir”. I sammanställningen över 
relevanta utbildningsprogram ovan används t.ex. lantmäteri-
ingenjör, lantmätare, civilingenjör lantmäteri och civilingenjör 
samhällsbyggnad. 

Kompetensområdet är också osynligt i den bemärkelsen att 
arbetsgivarna lyckats mindre väl med att beskriva bredden i ar-
betsuppgifterna och hur sektorn bidrar till samhällsutvecklingen.

För den som står i begrepp att välja yrke får också motstridiga 
budskap från de källor där man kan hämta information. I Hög-
skoleverkets planeringsunderlag kan man få veta mer om fram-
tidsutsikterna för dem som går någon av det lantmäterianknutna 
utbildningar. Om man läser beskrivningen av framtidsutsikterna 
för civilingenjörer, nämns inte de lantmäterianknutna inriktningar 
över huvud taget. Som arbetsgivare inom lantmäterisektorn är det 
svårt att känna igen sig i nedanstående beskrivning, som gäller för 
hela civilingenjörskollektivet:
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2  Högskoleverkets planeringsunderlag.
3  SCB: Arbetskraftsbarometern 2011.
4  Högskoleverket, Rapport 2010:1.

[Prognosinstitutet beräknar att det årliga rekryteringsbehovet, 
trots svängningarna i antalet examinerade, under hela perioden 
fram till 2025 blir mindre än det årliga antal som examineras]– – 
[betyder det att vi riskerar att få ett gradvis ökande överskott av 
civilingenjörer.”]4

En annan källa är Arbetsförmedlingen information. På deras  
hemsida finns vägledningstjänsten ”Yrkeskompassen” som ska 
vara ett stöd för alla som står i begrepp att göra ett yrkesval och 
en hjälp för personer som arbetar med vägledning. Yrkesöversikten 
för lantmätare säger att ”antalet arbetslösa lantmätare har ökat 
kraftigt i Sverige det senaste året.”

Detta är visserligen från en mycket låg nivå, men budskapet är 
ändå förvirrande. Söker man i Arbetsförmedlingens utbildnings-
vägledning får man ingen träff på ”lantmätare”, medan en sökning 
på ”lantmäteri” visar utbildningen i Lund och Trollhättan, men inte 
på KTH eller Högskolan i Gävle. 

Beskrivningen ovan visar med all tydlig önskvärdhet att det 
finns ett stort behov av att tydliggöra budskapet kring arbete i 
lantmäterisektorn, och de utbildningar som leder dit.

åtgärder
Situationen är naturligtvis inte tillfredsställande. Efter att Lantmäteriet 
lämnade rapporten till regeringen, har vi etablerat en samverkan 
med ett antal andra arbetsgivare som också har intresse av att det 
finns tillräckligt med lantmäterikompetens i samhället. Arbetsgivarna 
representerar myndigheter, den kommunala sektorn och också pri-
vata arbetsgivare. När det kommer till konkreta anställningar må vi 
vara konkurrenter, men alla har ett intresse av att det finns tillräckligt 
med utbildningsplatser och att det finns en arbetsmarknad för de 
utbildade. För att sektorn ska uppfattas som attraktiv måste det finnas 
möjlighet till rörlighet för dem som arbetar inom den.

Inom ramen för denna arbetsgivarsamverkan pågår även en 
dialog med berörda lärosäten. Dagens finansieringssystem av 
lärosätena innebär att det är konkurrens om studenternas intresse. 
Lärosätena profilerar sig för att locka studenter. I en sektor som är 
liten behövs sannolikt samarbete för att klara att upprättahålla 
utbildningarna. Sådant samarbete mellan lärosätena förekommer 
också, men som arbetsgivare ser vi gärna att det utökas.

Bologna-modellen bygger på att grundläggande utbildning ska 
kunna byggas på. Idag är de möjligheterna begränsade inom lant-
mäteriutbildningarna. Att etablera ytterligare möjligheter, där man 
på en befintlig utbildning lägger ett ”lantmäterilager” ser arbetsgi-
varna därför som angeläget, liksom möjligheter till distansstudier.

Genom att samverka med andra arbetsgivare och med hög-
skolorna hoppas vi att kunna påverka utvecklingen inom de 
områden vi kan. För att situationen i sin helhet ska förbättras krävs 
vissa politiska initiativ.

Konsekvensen av bristen på lantmäterikompetens måste tydlig-
göras – utan den stannar Sverige!

dAnmArK EdU

Landinspektør-
ud dannelsen og 
 rekrutterings- 
 udfordringen
Landinspektøruddannelsen har ondt i 
rekrutteringen. Som konsekvens af et 
lavt studenteroptag i 2009, 2010 og 
2011 har skolen for Arkitektur, Design 
og Planlægning på Aalborg  Universitet 
taget kampen op mod det lave 
 ansøgerantal ved at professionalisere 
markedsføringen rettet mod de unge. 

den 1. marts 2013 lød startskuddet til landinspektøruddannel-
sens nye rekrutteringskampagne ”Udvikling kræver plads – Hjælp 
med at finde en løsning”. Kampagnens udtryk er fremtidsoriente-
ret, teknologisk og visualiserer én af de mange problemstillinger, 
landinspektøren er sat i verden for at løse. Men vejen til det nye 
kampagneudtryk har været lang og lærerig.

Kampagnen for 2013 tager sit afsæt i rekrutteringskampagnen 
for landinspektøruddannelsen fra 2012. Med teaseren ”Vi elsker 
oversvømmelser” skulle de unge forrige år gøres opmærksom på, 
at man som landinspektør bliver stillet overfor masser af proble-
mer. Og heldigvis for det. Ellers var der jo ingen udfordringer at 
løse. Konceptidéen blev udarbejdet af et reklamebureau og det 
visuelle udtryk i kampagnen endte med at vise fire friske landin-
spektørstuderende i gummistøvler, som stod i vand til anklerne i 
et parcelhuskvarter efter en omgang monsterregn. I kampagnen 

for 2012 var budskabet, at landinspektører elsker oversvømmelser 
– ikke fordi landinspektører er mere ondskabsfulde end andre, men 
fordi de simpelthen elsker problemløsning.

Kerstin vikner, avdelningsdirektör, Lantmäteriet 
marie Lyxell-stålnacke, personaldirektör, Lantmäteriet

Anne-Mette Bach, Michael Tophøj Sørensen og  
Esben N. Clemens


