
Här finns sammandraget av sessionen Nya roller - nya kompetenser 9 juni 2008. 
 
På några av lapparna var det omöjligt att läsa alla ord och namn, så jag gissade några. På de 
ställen som jag inte kunde tyda något överhuvudtaget har jag nedan skrivit [...].  
Jukka Hopeavuori 13.6.2008 
 
Deltagarna Tankarna 
1 Kompetenser i infrabranschen, nordiskt toppkunnande? 
Vad är den nordiska kompetensen och hur för vi fram den? 
Teija Snicker-Järvinen 
Tove Lissner 
Torbjörn Chr. Risan 
Alf Edvard Masternes 
Kristina Schmidt 

Goda möjligheter, kultur och demokratiska länder 
Sätt att samarbeta 
Teknisk kompetens t.ex. arktiskt byggande 
långsiktig planläggning 
Samarbete 
leda stora projekt 
Viktig att fråga: Vad menar du? 
Hur? Flytta runt, jobba mellan 
forskningssamarbete 
Främja utbyte, nätverk i olika tekniska områden 
formaliserade nätverk på verkliga projekt 
Länderna - gemensamma projekt (konkreta) 

2 Utbildningens utmaningar och möjligheter i infrabranschen 
Har vi oprövade idéer för samarbetet mellan utbildning och arbetsliv i infrabranschen? 
Christer Hydén 
Fred Anild Gyldenés 
Lena Hiselius 
Bengt Holmberg 
Thomas Norland 
Kjellaug F Fuglem 
Asbjøm Hord 

Sammandrag: 
Samverkan utbildningsbranschen 
Andra typer av fack 
Praktiken 
Vidare utbildning i samarbete med branschen 
 
Mer återkommande utbildning. Kanske på distans. 
Utväksling av læren krefter la lærere få praksis i en bedrift, mens 
fagarbetdere får undervise på klole (i ures perspektiv) 
Mer samarbete. Öka förståelse för varandras [...], önskemål, behov 
genom ökad inblandning av infrabranschen. I undervisningen, 
praktik 
Praksis på arbeidsplass 
Forpliktende samarb[...]ning - utdanningsinstitusjon 
Kvalitet kostar, utdanningsint. "fattig" 
Etablera utviklingsprosjekt som styrker utdann.inst. 
Att [...] en utbildning som har en social värdegrund och t.ex. tar upp 
moralfilosofiska frågor 
Relasionsbyggning mellan utdanning og brandsje må styrkes, for å 
bli kjent med gverandres möjligheter ag roller.  
Bransjens behov for kompetanse må i större grad inverka av 
ufdanningsint. --> bransje må bistå med infanningen og kunnskap 

3 Mångsidig karriär 
Den nya infrabranschen ger möjligheter till karriärer med variation och spännande utmaningar. 
Hur utnyttjar vi möjligheterna? 
- - 
4 Beställarens roll och kompetenser 



Hur få fram de nya kompetenser som den förändrade beställarrollen innebär? 
Elisabet Kongsbakk, N 
Martin Johansson, Fin 
Britt-Marie Majbäck, S 

Vad betyder förändrad beställarroll? 
Beställare måste kunna köpa hjälp i beställarrollen. Vi blir färre. 
Komplexare projekt? 
Större krav på tvärvetenskapliga kompetenser 
Beställare och utförare måste samarbeta 
Vilka kompetenser måste beställaren ha? 
Koordinera strukturer 
Förmåga att skapa team 
Förmåga att motivera utveckling av kompetens hos utföraren 
Förmåga att se helheten i samhället 
Förmåga att ställa krav på slutprodukten 
Etik - Juridik - slippa domstol 
Kommunikativ förmåga 
WIN-WIN måste skapas 
Hur locka kunniga personer till oss? 
Samarbete beställare och utförare 
Samarbeta med utbildningsanst. 
Medarbetare ska känna ansvar och tillit 
Stödja forskning 
Tid för mentor-trainee 
Marknads för andra värden än lön 

5 Leverantören roll och kompetenser 
Hur få fram de nya kompetenser den förändrade leverantörsrollen innebär? 
- - 
6 Miljökunnande 
Vad innebär kompetens för omgivning och miljö? 
Johan Sandvik 
Jakob Høj 

Viden om trafikkens miljøpåvirkning på omgivelser og mensker 
Vi må øke vår kompetenser om kunderna vår bedrift påvirker miljøet, 
får å nå de miljømål bedrifter har satt og vi må ettespl[... ]denne 
kas[...] også på nyarbete. 

7 Säkerhetskunnande 
Vilket kunnande behövs för att leverera en säker trafikmiljö samt vilket kunnande behövs för att 
hålla arbetsplatserna säkra för både de som arbetar där och de som passerar? 
Suzanne Andersson  
Leif Beilinson 
Christel Kautiala 
Guttorm Tysnes 
Matti Mannonen 
Raimo Valtanen 

Teoretisk kunskap 
* Systemförståelse 
Förvarning för vägarbeten 
Krav på olika kunnande på olika nivåer/roller 

8 Globaliseringens utmaningar 
Vilka kompetenskrav på branschen medför globaliseringen? 
 
Lena Rydén 
Eva Jansson 
Jörgen P 
Torunn 

Kultur/Tillid 
Språk/Kommunikation 
IT 
Arbejdstid / tidsskilna 
Mobilititet 
ISO / Kvalitet 
Netværk / organisation 



9 Utveckling av samarbetet mellan beställare och leverantör 
Hur utvecklar vi en samsyn och ett gemensamt intresse för utveckling och innovation? 
Jukka Hopeavuori, Fin 
Birte Fossheim, N 
Matti Hermunen, Fin 
Bengt Johansson 
Ruders Liljekvist, S 

Bonus i kontrakt om innovationer som båda kan använda 
Att utveckla principer och metoder tillsammans 
How to share risks? 
Gemensamt studera grundläggande förutsättningar  
Lära sig varandras organisationer och mål för resp. organisation 
Gemensamt bestämma kvalitetsmål 
Leverantörer må få se ting i praksis - sammen med bestiller 
Dialog 
Kontraktsfasen - Förtroende skapande - Samarb.form, organisation, 
gemensam, samma lag 
Hur man priser utveckling? 

10 Organisering av infrabranschen och dess inverkan 
Hur borde branschen organisera sig? Vilka är kunskapskraven? Vad är vårt svar på detta? 
- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


