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Infrastrukturens inneboende tröghet
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Kaivo-oja et al. (2004) med tillägg från Geels and Kemp (2007)



2007







Lite mer 
förnyelseplanering 
blev det



2015
47 % ingen plan alls
41 % behov analyserade men ingen plan
12 % plan

Förnyelsen fortfarande för låg



2016-2019

Kurser



2018
En del har blivit bättre de senaste 
åren, några sämre. De flesta har 
samma resultat som åren före. 

Förnyelsen fortfarande för låg



Varför är det så viktigt? Ingen plan –
mindre gjort! 
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Ingen plan
Plan

Behov utredda

Högre takt

Lägre takt



Det händer för lite fortfarande ….varför?



Så mycket 
krav…men inte på 
förnyelseplan….





Asset Management – förvaltning av tillgångar
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Fritt från Brown and Humphrey, 2005 och The IAM cube © LNEC 2007

Prestation

RiskKostnad



Strategisk

Taktisk

Operativ
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Från dagliga beslut till strategiska



Strategisk

Taktisk

Operativ
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Komplex verklighet att styra

Hur vet vi att vi gör det bra?
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Största utmaningarna inom 
infrastruktur

▪ Att det enligt branschens aktörer reinvesteras 
för lite i befintlig infrastruktur, framför allt inom 
VA , väg och järnväg 

▪ Att det saknas strategier, beslutsstöd och 
bedömningsgrunder för hur befintlig 
infrastruktur ska reinvesteras på ett effektivt 
och hållbart sätt.

▪ Att det inte överförs kunskap i tillräcklig 
omfattning mellan de olika infrastrukturslagen.

▪ Att det saknas kompetens och/eller personal 
inom beställarled, konsulter och entreprenörer.

▪ Att förändringsprocesser och införande av ny 
teknik går för långsamt.

18



Vilken dröm det vore att anställa …

”Den akademiska doern”

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA-NC

▪ Kombinerar teori och praktik

▪ Har implementerat digitaliserade 
system som skapat nytta

▪ Strukturell förmåga: ser hur 
detaljer påverkar helheten

▪ Tänker ”organisation, regelverk, 
verksamhet” och får dem att 
fungera smartare ihop

▪ Trovärdig, tålmodig och långsiktig

▪ Kommunikativ och pedagogisk
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http://www.iktogskole.no/?p=3038
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Om hen inte finns?
Samverkan. Så lätt att säga. Så svårt att göra.

20



Några funderingar kring 
hur

▪Gemensamma mål

▪ Lärandeprocesser

▪ Facilitator

▪Drivkrafter

▪Vad premieras vi för?
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Vad premieras vi för?
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Vad premieras vi för?
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Ett exempel på samverkan kring projektbaserat 
lärande

▪ 1-2 år

▪Hela organisationen, 
på olika sätt

▪Konkrets resultat

▪Kunskapsöverföring

▪ Förutsättning för 
implementering
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”Learning 
by doing”



Vår vision är en hållbar infrastruktur 

som är tillgänglig och säker 

dygnet runt



Forskningsprogram med smart underhåll i fokus

▪ Mistra InfraMaint ger kommuner och VA-
verksamheter bättre underlag för att 
bygga sina beslut om underhåll.

▪ Möjligheterna med ny teknik och nya sätt 
att organisera tas tillvara. 

▪ Programmet arbetar tvärvetenskapligt 
inom tre tematiska områden:

▪ Hållbara beslutsstöd, baserade på 
relevant data

▪ Hållbara affärsmodeller och 
organisationer

▪ Hållbar kompetens



Forskningsbaserat - men så enkelt det bara 
går!

▪Mål: Alla ska kunna använda 
modellen – men det är för 
komplext för att bli helt enkelt
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Ord på vägen
▪ Planering är A och O

▪ Att kunna visa hur det ser ut och en plan framåt ger 

underlag för modiga beslut 

▪ Samhällsekonomisk bedömning är en bra grund som 

väger risk, prestation och ekonomi

▪ Förändrade arbetssätt

▪ Förvalta betyder vårda – direkt samhällsnytta

▪ Digitalisering ökar nyttan från reaktivt till proaktivt

▪ Kompetensbehov

▪ Digitaliseringsstrategisk kompetens

▪ Ledarskap och samarbete

▪ Mindset
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