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Lantmätarnas ideella förening i 
Sverige heter nu Samhällsbyg-

garna efter sammanslagning 
av ASPECT med Väg- och Vat-

tenbyggarnas Riksförbund. Den 
nya föreningen har över 5 000 

medlemmar och täcker hela sam-
hällsbyggnadsområdet – från 

planering till plangenomför-
ande, byggande, värdering och 

fastighetsförvaltning. Detta är en 
naturlig utveckling eftersom lant-

mätarnas kompetens efterfrågas 
inom allt fler områden samtidigt 

som lantmätarna allt mer sam-
verkar med andra yrkesgrupper. 

Arbetsmarknaden för lantmätarna 
är fortsatt god och söktrycket till 

de utbildningar som ger lant-
mätarkompetens är relativt starkt.

samhällsbyggarna – vår nya Förening
ASPECT bildades 2009 genom en sammanslagning av Sveriges 
Lantmätareförening (SLF), Samfundet för Fastighetsekonomi (SFF) 
samt International Property Professionals (IREP). Den 1 januari 2013 
togs nästa steg genom en sammanslagning av ASPECT med Sveri-
ges Väg- och Vattenbyggares Riksförbund (SVR) till en ny förening 
med det nya namnet Samhällsbyggarna. 

Redan innan sammanslagningen till den nya föreningen fanns 
ett omfattande samarbete. ASPECT och SVR delade kontorslokaler 
och kansliresurser, inklusive en gemensam verkställande direktör. 
Föreningarna samverkade också i kontakterna med studenter 
och företag. Syftet med sammanslagningen nu är att ytterligare 
dra nytta av möjliga samordningsvinster och att skapa ökad nytta 
för medlemmarna.

Samtidigt som den nya och större föreningen innebär fördelar i 
form av rationaliseringar och bättre förutsättningar för att påverka 
opinionen och stärka yrkesrollen inom branschen så är det viktigt 
att ge medlemmarna möjlighet att utveckla sig inom sina special-
områden. Samhällsbyggarna har därför ett antal aktiva sektioner: 
fastighetsanalys och marknad, fastighetsförvaltning, fastighets-
värdering, finansiering/transaktion, miljö och hållbar utveckling, 
infrastruktur, informationsteknologi, juridik, stadsutveckling, pro-
jektledning, lantmäterihistoria, internationell verksamhet samt för 
studenter och unga yrkesverksamma. 

En viktig del i verksamheten är också att ordna kurser och se-
minarier runt om i landet och inte bara i Stockholm. Till och med 
årsmötet 2013 hölls på tre platser samtidigt (Stockholm, Göteborg 
och Malmö) med videouppkoppling mellan mötesplatserna.

arbetsmarknad
Konkurrensen mellan arbetsgivarna om kvalificerade medarbetare 
är hård. Detta beror delvis på stora pensionsavgångar, men också 
på att arbetsmarknaden successivt har breddats till nya områden 
och branscher. Den ”traditionella” lantmätaren med en kombina-
tion av kunskaper inom juridik, ekonomi och teknik efterfrågas allt 
mer. Samtidigt finns ökade behov av personer med specialiserade 
kunskaper inom olika discipliner, t.ex. fastighetsvärdering, geogra-
fisk informationsbehandling eller stadsutveckling.
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För Lantmäteriets del har pensionsavgångarna och konkurren-
sen om kvalificerade förrättningsmän inneburit att man fått lov att 
anställa personer med annan utbildningsbakgrund än lantmätare 
och kompletterat deras kompetenser genom internutbildningar 
och annat stöd.

utbildning
Söktrycket till de utbildningar som ger lantmätarekompetens är 
relativt starkt. I Lund fanns i år 85 kvalificerade sökanden till 55 
platser, i Högskolan Väst 88 sökande till 50 platser och i Gävle 150 
sökande till 60 platser. Beträffande KTH i Stockholm där de första 
åren är gemensamma för hela samhällsbyggnadsprogrammet 
är söktrycket mycket högt. När studenterna efter två år väljer 
inriktning har lantmäteriområdet lite svårt att konkurrera med 
bygginriktningarna. Under 2013 har dock 35 elever valt inriktning 
mot fastighetsteknik och juridik och 6 elever geografisk informa-
tionsteknik. Vid KTH har nyligen tjänsten som professor i geodesi 
utlysts, vilket är ett tydligt tecken på att KTH även i fortsättningen 
avser att satsa på geodataområdet.

övrigt
Regeringen har tillsatt ett stort antal utredningar med det ge-
mensamma syftet att underlätta byggandet av nya bostäder och 
även i övrigt komma till rätta med de problem som finns inom 
samhällsbyggnadsområdet.

E-förvaltningsfrågorna är också högt prioriterade. Det innebär 
bl.a. att betydelsen av geografisk information och fastighetsinfor-
mation som grund för nya e-tjänster blivit allt tydligare.

Modellen för prissättning av geodata ifrågasätts allt mer. 
Lantmäteriet har tagit ställning för att gå mot öppna data, men 
ännu har inga politiska beslut om att ändra den nuvarande finan-
sieringsmodellen fattats i Sverige.


