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Den ideella föreningen ByggDialog Dalarna registrerades den 16 januari 2013 och 
har nu genomfört sitt nionde år. Föreningen är stabil med ett gott varumärke och 
för att stärka positionen påbörjades i slutet av 2021 en positionering inom smart 
specialisering för att bygga en mera långsiktig stabilitet och fortsatt bevakning av 
projekt som faller inom ramarna för Byggdialogens strategier.

Året 2021 var aningen turbulent med en verksamhetsledare som under året slutade 
och ersattes tillfälligt med en tillförordnad verksamhetsledare. Simon Strömqvist 
började 1 november som ny verksamhetschef och med det så gjordes en upphandling 
av en utvärderare samt arbetet med smart specialisering. Vidare så handlades 
även konsultation upp för att starta en resa med organisation och verksamhets
utveckling. Utvärderingen och den tillförordnade verksamhetsledaren har varit av 
stor betydelse och banat en god väg för de strategiska beslut som tagits.

IUC Dalarna , Paper Province, Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna,  
Dalarna Science Park är exempel på några samarbetspartners som vi har startat 
en dialog med i syfte om att utveckla samarbetet.

Våra medlemmar ligger stabilt till antalet med några nya förfrågningar under året, 
antalet medlemmar är 115 st.
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Organisation

Föreningens styrelse har efter årsmötet i april 2021 bestått av elva ledamöter som listas nedan:

Jan Hedberg    Ludvika hem
Anders Backhans    Backhans Consulting
Mikael Ekstrand     Dala Byggsamverkan 
Tony Svensson     Sweco Architects
Martin Ullgren    Regionfastigheter
Johan Karlsson    ByggPartner
Maria Mattsson     Grytnäs Projekt
Gabriella Hagman    Mondo Arkitekter
Roger Andersson    Dalarnas Försäkringsbolag
Annika Stålberg    Kopparstaden
Kristina Hansen    Structor Byggprojekt
Eva Thor     Byggföretagen

Sammanlagt har fem protokollförda möten hållits varav ett fungerade som konstituerande. Årsmötet hölls 
digitalt i maj. Arbetsutskottet har sammanträtt fyra gånger. Ordföranden i temagrupperna har till vissa möten 
varit adjungerade till styrelsen.

Tjänstemannaorganisation

Föreningens tjänstemannaorganisation bestod till större delen av året av tre personer. Föräldraledighet var en 
del i att bemanningen fram till hösten varit låg och med det projekten underbemannade. Under Q4 med nya 
verksamhetsledaren på plats och medarbetare som kom åter efter föräldraledighet var det sex medarbetare 
som verksamma. Byggutbildning STAR fungerade som högskolelänk fram till april, därefter utfördes aktivite-
terna och samverkan med HDa av egen personal pga. brist på finansiering. Innovationsresurs och projektad-
ministratör har IUC Dalarna stått för. 

Verksamhetsledare Utvecklare
V verksamhetsledare

Kommunikatör 3 Projektledare

Högskolelänk Innovationsresurs Projektadministratör

Föreningens kontor och funktioner från samverkanspartners
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Temagrupper och nätverk

Temagrupperna är Byggdialogens viktigaste kontaktyta till medlemmarna och branschen. Under året har sex 
temagrupper varit verksamma, se bild nedan. Dessutom har Women Building Sweden, som är ett kvinnligt 
affärsnätverk under ByggDialog Dalarna utvecklats kraftigt under året.  

Syftet med temagrupperna och nätverket är att föra en regelbunden dialog med branschen. I grupperna ven-
tilerades samhällets utmaningar, dvs de som har bärighet på branschen och medlemmar. I dialogerna fördes 
problembilder fram som underlag för direkta åtgärder och åtgärdspaket. 

Till de under 2021 mest aktiva temagrupperna märks Klimatklubben, Dalarnas Arkitekturråd och Digitalise-
ringsgruppen. Trägruppen var mest aktiv under våren 2021 fram till Grön Agendas avslut. Gruppen Effektivt 
byggande hade också ett flertal möten under våren med fokus på en omstart men då intresset och syftet med 
gruppen var oklart togs beslutet att låta gruppen vara vilande tills behovet och intresset uppstår igen. Äldre-
boendegruppen har haft träffar under våren och hösten 2021 men med varierat deltagande och diskussioner 
har fört kring gruppens kopplingar till projektet Digital resiliens i bygg och fastighetsbranschen. Förvaltnings-
gruppen har som mål att hålla en fysisk träff per halvår, detta har däremot inte blivit av under 2021 pga. av 
pandemin, gruppen är dock fortfarande verksam och hoppas kunna träffas under 2022. Läs mer om temagrup-
pernas arbeten under Verksamheten 2021. 

Aktiva temagrupper och nätverk under 2021

Klimatklubben
Dalarnas 

arkitekturråd
Trägruppen

Effektivt byggande Äldreboendegruppen Digitaliseringsgruppen

Women Building 
Sweden
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Projekt

Byggdialogens verksamhet var även 2021 till övervägande del projektfinansierad.  
Nedan listas pågående projekt under verksamhetsåret: 

Cirkulära klimatsmarta flöden (CKF), startades i januari 2021
Digital resiliens i bygg och fastighetsbranschen (Digi), startades i september 2021
Lågan, avslutades i december 2021
ecoINSIDE 2, avslutades i juni 2021
Grön Agenda, avslutades i mars 2021

Nedan följer en beskrivning av projekten och arbeten kopplat till dem. 

Cirkulära klimatsmarta flöden (CKF)

CKF ska visa sambanden mellan cirkulära flöden och energieffektivisering samt initiera cirkulär ekonomi 
inom bygg- och fastighetsbranschen i Dalarna.

Den övergripande målsättningen för projektet lyder:
CKF ska driva på omställningen till en energieffektiv- och koldioxidsnål ekonomi bland bygg- och fastighets-
bolagen i Dalarna.

Det bakomliggande motivet till projektet beskrivs i projektansökan som att: 
”Bygg- och fastighetssektorn i Dalarna vill ta steget in i den fjärde omvälvande industrialiseringsprocessen. 
Det är den process som anses ta sin bas i cirkulär ekonomi och klimatneutralitet. ByggDialog Dalarna vill 
tillsammans med bygg- och fastighetsföretagen, öka digitaliseringen, effektivisering och smart specialisering. 
Metoder för detta projekt, som är framtagna genom tidigare samarbeten mellan företagen, implementeras nu 
i ett större genomförande som påverkar hela branschen i Dalarna. År 2030 antas samhället ha utvecklats mot 
en alltmer cirkulär ekonomi. Avfall som begrepp försvinner, de materiella resurserna vägs in i det ekonomiska 
systemet. En mogen marknad för cirkulära produkter, tjänster och affärsmodeller utvecklas som svar på sam-
hällets allt mer cirkulära karaktär. Vid produktion av byggnader används allt mer klimatsmarta, återbruksbara 
byggprodukter och återvunna material som möjliggörs av en ökad tillgång.”

Projektet löper under perioden 1 januari 2021 till 30 april 2023 och omsluter totalt 8 375 110 kronor,  
varav 3 971 989 kronor utgörs av EU-bidrag.

Digital resiliens i bygg och fastighetsbranschen (Digi)

Digi ska etablera samhandling mellan forskning och innovation samt tillämpning av ny teknik i digitalise-
ringsprocesser, och skapa nya affärsmodeller för bygg- och fastighetsbranschens små och medelstora företag i 
Dalarna, vilket ska leda till ökad konkurrenskraft och affärsutveckling för företagen.

Den övergripande målsättningen för projektet lyder:
Driva på den digitala omställningen inom värdekedjan för bygg och fastighetsbranschen för att skapa ett 
mer robust system som ger ökad resiliens hos bygg- och fastighetsbolagen i Dalarna och utvecklar anpassade 
affärsmodeller för små och medelstora företag.

Bakgrunden till projektet beskrivs i beslutet som:
”Rådande pandemi har haft stor påverkan på samhället och på människor. Digitalisering har hamnat i fokus 
och intresset har haft en markant ökning. Förutsättningarna för en digitaliseringsprocess har antagligen 
förbättrats och aldrig varit större. Pandemin har också bidragit till att bolag inom bo- bygg och fastighetsfö-
retagen i Dalarna inser hur viktigt det är att göra den här omställningen. Företag har fått känna av hur deras 
organisation brister i sitt arbeta och att den digitala utvecklingen hade varit bra att ha redan nu men som inte 
tidigare prioriterats. En högre grad av digitalisering innebär också flera utmaningar eftersom det påverkar hela 
byggprocessen och därmed alla aktörer i byggbranschen, från beställare – projektering, produktion, förvalt-
ning. Digitalisering av byggbranschen ska också ses utifrån hela värdekedjan av aktörer från såväl regionalt till 
ett globalt perspektiv. 
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En ökad digitalisering behöver metoder och verktyg som är påtagliga och som lyfter utvecklingen till verk-
ligheten, det vill säga till verksamheten. Metoden med testbäddar ökar avsevärt resultatet och förståelsen i 
verksamheterna. Projektet menar att man i Dalarna har en unik möjlighet att bli nationellt ledande på att 
införa BIM (byggnadsinformationsmodeller) och därtill relevanta digitaliseringsverktyg i hela byggprocessen. 
Genom Digitaliseringsgruppen inom ByggDialog Dalarna har en företagsdriven arbetsgrupp under en längre 
tid samverkat och identifierat nödvändiga insatser, processer och testbäddar för att skapa en generaliserbar 
modell i Dalarna kring användandet av digitala informationslösningar i hela värdekedjan kring byggandet. I 
samband med pandemin har deras arbete eskalerat och konkreta processer i gruppen har arbetat fram denna 
ansökan och behov av insatser.”

Projektet löper under perioden 1 september 2021 till 31 oktober 2023 och omsluter totalt 4 045 348 kronor, 
varav 3 032 258 kronor utgörs av EU-bidrag. Projektet är ett så kallat REACT-projekt som omfattar insatser för 
att motverka negativa ekonomiska konsekvenser av pandemin

Lågan 

Under ett antal år har bygg- och fastighetssektorn i Dalarna arbetat framgångsrikt med energieffektivise-
ring vid nyproduktion av byggnader. Genom en systematisk samverkan i nätverket Byggdialog Dalarna har 
kunskapsuppbyggnad och genomförande i demonstrationsprojekt resulterat i att ett antalet energisnåla hus. 
Fortfarande är fronten smal, energinivåer diskuteras och kostnaderna debatteras. För att öka antalet aktörer, 
ytterligare öka kunskapsbredden om energieffektivt byggande och metodutveckla har Byggdialog Dalarna 
erhållit stöd från Lågan. Samtidigt som det strategiska arbetet vidareutvecklas ska rutiner i byggprocessen 
systematiskt förändras. Betydelsen av ett tätt hus, mätning av täthet, val av material och produkter med hjälp 
av beräkningar av livscykelkostnader är exempel på områden där kunskapen behöver breddas och ökas.

Grön Agenda

– Resurseffektivt och klimatsmart byggande och förvaltning i praktiken

Vår påverkan på klimatet är kanske den största samhällsutmaningen någonsin eftersom den ställer oss inför en om-
ställning som måste utföras vansinnigt snabbt. En omställning som går på djupet kräver nya synsätt och insikter.  
Det räcker inte att energieffektivisera enstaka byggnader när planerings- och byggprocessen fortsätter som vanligt.

Projektet Grön Agenda som finansieras av EUs strukturfonder vill vrida klimatfrågan från hot och problem till en platt-
form för företags tillväxt. För att greppa komplexiteten i en koldioxidsnål ekonomi måste frågan vidgas till att omfatta 
resursanvändning eftersom sambanden mellan klimat- och energifrågor och resurseffektivitet är så starka. Digitalise-
ring, innovationssystem, smart specialisering och certifiering är därför viktiga stödsystem och funktioner i arbetet.

Målet är att lyfta företag inom träbyggande, bostäder för äldre, digitalisering, effektivt byggande och förvalt-
ning med grund i den samhällsförändring som en resurs- och klimatsnål ekonomi kräver. Genom att ligga i 
fronten av omställningen ska nya företag och tillväxt skapas.

Entreprenörer, arkitekter, planerare och konsulter ska ha ökad kunskap om träbyggande och tekniker inom 
massivträ, limträ, regelverk, modul- och elementsystem. Antalet aktörer med rätt kompetens ska öka. Leve-
rantörer ska bredda utbudet av klimatsnåla produkter, tjänster och metoder. Konceptbyggen i trä med god 
energiprestanda ska finnas tillgängliga på marknaden.

EcoINSIDE 2

– Innovation och hållbar tillväxt

EcoINSIDE är ett erfaret partnerskap som vill fortsätta arbetet i samarbete över gränsen för att Inre Skandinavien 
ska vara ledande inom grön tillväxt genom miljödriven affärsutveckling samt genom att öka FoU-satsningar. 
Projektet vill uppnå ökat värdeskapande och direkt bidra till att lösa de miljö- och klimatutmaningar vi står för 
globalt. Detta görs genom att utnyttja våra olika kompetenser, styrkor och de väl etablerade nätverk och samarbe-
ten i näringsliv, akademi och forsknings- och innovationsmiljöer som byggts upp under ecoINSIDE och tidigare 
FEM-projekt. Och även genom att adressera de största utmaningarna i Europa, klimat och digitalisering.

Inom de etablerade fokusområdena Solenergi & Energiteknik, Hållbart Byggande och har vi nu en bra grund och 
med cirkulär ekonomi som ledstjärna har vi god potential att uppnå gränsregionalt mervärde på många sätt.
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Verksamheten 2021

Byggdialogens verksamhet präglades under 2021 av två stora utmaningar, Coronapandemin och stora perso-
nalförändringar. Detta har så klart inneburit en hel del utmaningar och satt sina spår i verksamheten. Men 
trots detta har ändå ett relativt stort antal aktiviteter genomförts och flera områden utvecklats. Nedan följer ett 
urval av aktiviteter och områden som det har arbetas med i verksamheten under 2021:

Kompetenshöjande insatser

Under det gångna året har föreningen haft ett relativt bra program med kompetenshöjande insatser exempelvis 
seminarier, workshops, studiebesök, temagruppsmöten osv. Under året har ca 15 st större seminarier genom-
förts. Nedan listats ett axplock utav dessa:

• Framtidens betong

• Villazero – Sveriges första koldioxidneutrala småhus

• Manual för upphandling av träbyggnader

• Testbädd Hemlingborg – Sveriges största byggplats för trä

• Steg 1- förebygg avfallet

• Möjligheter till ett ökat återbruk

Upplägget på seminarierna har varierat men till stor del varit digitala eller hybridevents på grund utav pande-
min vilket har varit utmanande men också lärorikt. Ett tydligt resultat utifrån detta är att deltagandet, framför 
allt utanför länet ökade markant tack vare digitaliseringen. En lärdom däremot är att de digitala eventen inte 
bidrar i samma utsträckning till den dialog och samverkan som är kärnan i Byggdialogens verksamhet.

Dalarnas Arkitekturråd

Byggdialogen utgör tillsammans med Region Dalarna och Länsstyrelsen, styrgrupp för Dalarnas Arkitek-
turråd. Styrgruppen och rådet som består av representanter från kommuner, Högskolan Dalarna, Dalarnas 
Museum mm har haft regelbundna träffar under året. Arkitekturrådet har haft stor uppslutning och engage-
manget är stort. Under året har Arkitekturrådet bl.a. engagerat sig i och deltagit på Formveckan som arrang-
eras av Svensk Form. Rådet har även bildat undergrupper kring olika teman där syftet är att dela erfarenheter 
och kunskap mellan aktörerna i Dalarna ex. kring följande områden; Markanvisningar, Bygga varsamt och 
medborgardialoger. 
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Klimatklubben

Klimatklubben är en av Byggdialogens mest aktiva temagrupper. Gruppen har under 2021 haft regelbundna 
möten var 6:e vecka med olika teman. Gruppen har till största del bestått av representanter från de kommu-
nala bostadsföretagen men också privata fastighetsbolag. Ämnen som gruppen har arbetat med under året är 
bl.a. klimatdeklarationer, återbruk, nyckeltal, energieffektiviseringsstöd samt beteendeförändringar. 

Äldreboendegruppen

Det finns ett stort behov i Dalarna av nya äldreboenden, vilket betyder krav på nyproduktion men också 
om- och tillbyggnad av befintliga boenden. I byggprocessens tidiga skeden har det visat sig vara värdefullt att 
förstärka dialogen mellan de tekniska förvaltningarna och omsorgen, vilket är ett av Äldreboendegruppens 
syften.  Gruppen har under året haft träffar med bl.a fokus på digitalisering och effektiv förvaltning. Dessut-
om har gruppen varit delaktiga i framskrivandet av Byggdialogens nya projektet Digital resiliens i bygg och 
fastighetsbranschen. Projektet beviljades och startades under hösten. Flertalet av gruppens medlemmar är 
medfinansiärer (i form av tid) i projektet. 

Digitaliseringsgruppen

Digitaliseringsgruppen har under året arbetat till stor del med framskrivandet av Byggdialogen nya digitalise-
ringsprojekt Digital resiliens i bygg och fastighetsbranschen (tillsammans med äldreboendegruppen). Dess-
utom har gruppen arbetat vidare att få igång ett ökat användande av BIM i Dalarna. Gruppen började under 
hösten att planera för ett större BIM seminarium efter årsskiftet. 

Träbyggande

Byggdialogens aktiviteter inom träbyggande har rönt stort stöd via temagruppen Trägruppen och i huvud-
sak bedrivits fram till projektet Grön Agendas avslut i mars.  Under våren anordnades flera aktiviteter kring 
träbyggande bl.a. togs en manual fram för upphandling av träbyggnader och presenterades på ett välbesökt 
seminarium med intressanta diskussioner. En förstudie om brandskydd i träbyggnader togs fram av Brand-
skyddslaget där de uppdrogs att beskriva olika kritiska delar i träbyggande innehållande en problematisering 
och en enklare forskningsöversikt. Efter projektet Grön Agendas avslut minskade en del av Byggdialogens 
arbeten kring träbyggande på grund av avsaknaden av finansiering för att driva frågan. Ett arbete påbörjades 
under hösten med att undersöka nya finansiella möjligheter för att kunna fortsätta driva arbetet kring trä. 
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Jämställdhet i byggbranschen

Under 2021 växlades Byggdialogens arbete kring jämställdhet upp kraftigt tack vare nätverket  
Women Building Sweden. Nätverket lanserades under hösten 2020 och har sedan dess ökat i medlemsantal 
till att under 2021 bestå av ca 30 st högt uppsatta kvinnor i ledande positioner inom byggbranschen. Nätverket 
har haft regelbundna träffar och varit involverade i projektet Villazero och särskilt det kvinnliga bygglaget i 
projektet. Under sommaren 2021 ansökte Women Building Sweden tillsammans med ByggPartner om finan-
siella medel från SBUF (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) för en förstudie på det kvinnliga bygglaget 
i Villazero. Ansökan beviljades under hösten 2021 och en förstudie sattes igång. Under hösten och vintern har 
förstudien på det kvinnliga bygglaget väckt stor medial uppmärksamhet. I december fick Women Building 
Sweden besök av Märta Stenevi, Sveriges fd Bostads- och jämställdhetsminister och ett besök gjordes på 
Villazero samt rundabordssamtal med det kvinnliga bygglaget. Nätverket anordnade också tillsammans med 
ByggPartner ett mycket välbesök seminarium med maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg. En diskussion har 
påbörjats om en eventuell fortsättning på förstudien med en djupare forskning kring jämställhet. 

Energicafé

I samarbete med Energikompetenscentrum (EKC) på Högskolan Dalarna har dessutom energicaféer an-
ordnats. Syftet är att sätta Högskolan Dalarna i centrum för spridning av ny teknik, nya metoder, utvecklat 
systemtänk etc. 

Testbäddar 

Byggdialogens satsningar på testbäddar har till största delen handlat om att ta vara på det som varit igång med 
anledning av omständigheterna. Testbäddarna är ett viktigt verktyg för verksamheten, under sista delen av året 
så har det arbetats med att finjustera och utveckla modellen för testbäddar.
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Innovationsarenor

Under året har Byggdialogen fortsatt sitt engagemang i olika områdessatsningar i dalakommunerna Borlänge, 
Ludvika och Mora. I Jakobsdalen i Borlänge uttrycker kommunen en ambition om att området ska fungera 
som en innovationsarena. Byggdialogen bidrar till processen genom förslag på system som konkretiserar 
politikens ambitioner till verklighet.  Även detta har lagts på is men visionen är att ta arbetet vidare så snart 
det är möjligt.

Även i området Kanada har Mora kommun väl uttalade ambitioner att omsätta det kommunala programmet 
Hållbara Mora. I förberedelserna har Byggdialogen i workshops erbjudit sin hjälp i tidig kommunikation med 
företagen i syfte att tidigt skapa intresse för området och dess profil. Tanken är att företag erbjuds dialog före 
antagandet av detaljplan. 

I Ludvika är Byggdialogen involverade i Bysjöstrands ekoby som har stort fokus på social hållbarhet. Arbetet 
med ekobyn innehåller ett flertal spännande områden ex: Arkitektur och gestaltning, alternativa boendefor-
mer, planprocessen, byggtekniker, materialval etc. Här finns goda möjligheter för etablering av kommande 
testbäddar.  

Byggdialogens innovationssystem

Med erfarenheter från de testbäddar som skapats har Byggdialogen format en innovationsstrategi som innebär 
att bygga ytterligare ett antal innovationsarenor och testbäddar. Föreningens resurser, framför allt inom pro-
jekten, riktas därför mot att stimulera medlemmar och partners till att skapa samverkan och utvecklingsarbe-
ten, dvs testbäddar. I en samlad bild av dessa testbäddar kan föreningens arbete marknadsföras som produktivt 
och framtidsinriktat. 

För de temaområden som branschen prioriterat kan testbäddarna fungera som grund för utvecklingsarbetet. 
Inom exempelvis träbyggande, digitalisering och effektiv byggprocess är testbäddar utmärkta arenor för prov 
av ny teknik, nya metoder och andra innovativa lösningar. 

Byggdialogens innovationssystem syftar till att bygga upp innovationskraften bland länets företag, att mark-
nadsföra utvecklingsarbetet i en helhet och locka forskning och utveckling till de projekt som genomförs. 
Genom att skapa stödsystem för tre processer; kommuners innovationsarenor, testbäddar och specifika kon-
sultinsatser kan branschen i Dalarna lyfta sin profil till att betraktas som en utvecklingsinriktad region.  

Kommunikation

Föreningen har påbörjat ett arbete med att utveckla kommunikationen, översyn av hemsidan som ska ut-
vecklas och bli enklare att orientera sig fram i. Även här har kommunikationen påverkats av en organisation i 
förändring och en pandemi som hindrat aktiviteter som vanligtvis syns i våra digitala kanaler. 

Det gjordes ca 21000 besök på webbplatsen under 2021 . Förutom startsidan var kalendariet den mest besökta 
sidan följt av sidan om oss. 62,5 % av besökarna på webbplatsen använder en dator, 36,4 % en mobil enhet 
och 1,1 % använder en surfplatta. Besökarna till webbplatsen kom främst från Stockholm, tillsammans med 
Borlänge och Falun. Att Stockholm kommer högt här kan nog delvis förklaras med att en del företag är Stock-
holmsbaserade och att trafiken går den vägen. Den vanligaste webbläsaren som används på vår webbplats är 
Chrome följt av Safari. Vårt nyhetsbrev hade under året ca 600 prenumeranter och vi använde även sociala 
medier som Facebook och LinkedIn får att nå ut.
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Samverkan

Samverkan med de regionala myndigheterna, Länsstyrelsen och Region Dalarna, har under året stärkts. Speci-
ellt Region Dalarna och Länsstyrelsen i färdplanearbetet inom smart specialisering.

Energiintelligent Dalarna är ett nätverk för alla aktörer i länet som är involverade i eller intresserade av energi- 
och klimatfrågor. De flesta av länets inom området verksamma aktörer medverkar i någon av nätverkets sam-
verkansgrupper. ByggDialog Dalarnas ordförande deltog under året i nätverkets styrgrupp och tjänstepersoner 
i referensgruppen.

Verksamhetsledaren i Byggdialogen deltog i styrgruppen för Högskolans centrumbildning, Energi Kompetens 
Centrum (EKC).

Det nära utvecklade samarbetet med IUC Dalarna fortsatte i våra pågående projekt. IUC bidrar i projektet 
med ovärderlig kunskap och kontakt med företagare i länet.  

Det är föga känt hur stor vikt attraktivitet har för processer inom hållbar utveckling. 

Högskolelänk

Rekrytering av kompetens har identifierats som ett viktigt och resurskrävande arbete för företagen. I tidigare 
studier svarar företagen att man i sin rekrytering får stöd från Byggdialogens arbete. Flera företag uttrycker 
frustration över den svåra rekryteringsprocessen.

Samverkan med Högskolan Dalarna fortsatte enligt de principer och det program som tidigare upprättats 
mellan parterna. Högskolans engagemang i Byggdialogens temagrupper har under året varit blygsamt, vilket 
beror på byten av personal, ansträngda lärarresurser etc. Byggdialogen för diskussioner om ökat samarbete 
med energiprogrammen, Energikompetenscentrum, samhällsplaneringen och forskningen. 

Samverkan med Högskolan Dalarna fortsatte efter ett schemalagt mönster. Redan vid terminsstart möttes nya 
studenter av ett välkomnande från branschen. Därefter följde löpande aktiviteter där företag erbjöds knyta 
olika former av kontakter, vilket avser att underlätta rekrytering av kompetens. Under året har exempelvis 
följande aktiviteter genomförts:

• Byggsnack

• Arbetsmarknadsdag

• Kursuppgifter på företag

• Praktikplatser

• Exjobbsupptakt

• Redovisning av examensarbeten + utdelning av stipendier 

Aktiviteterna gentemot högskolan har liksom mycket annat utförts till stor del digitalt vilket har till viss 
del minskat antalet deltagande studenter. Pandemin har försvårat vår kontakt med studenterna och många 
studenter har upplevts ”trötta på den digitala världen” och därmed inte deltagit i lika stor utsträckning på våra 
aktiviteter. Att skapa kontaktytor mellan studenter och företag, som är vår huvuduppgift i högskolesamverkan, 
har försvårats av pandemin och i de digitala mötena. Både vi och studenterna ser fram emot fysiska möten 
under 2022.  

Utveckla internationella kontaktnät

Byggdialogen har som klusterorganisation en vision om att utveckla samarbeten nationellt och internationellt. 

Byggdialogen behöver förbättra medlemsföretagens delaktighet i de internationella nätverken och projekten. 
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Slutord

Året 2021 går till historien som ett år med föränd-
ringar men också en nystart som präglat energi och 
engagemang för framtiden. Ett år som avslutades med 
ett team som tillsammans jobbat med strategiska  
vägval och översyn av verksamhetens processer.  
Med det engagemang som finns bland kollegorna  
ser vi fram emot 2022 och kommer att fortsätta  
utvecklingen av ByggDialog Dalarna.

Borlänge april 2022
 
Verksamhetschef 
Simon Strömqvist


