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Anna Svanberg – Sluta utöva kannibalism 
 

 

Fler bostäder, ökad sysselsättning, bättre integration och en bättre utvecklad infrastruktur det är 

några av Sveriges viktigaste frågor just nu. Anna Svanberg, vvd på Poolia Sverige AB, är en 

av branschens tydligaste förespråkare för samarbete gällande kompetensförsörjning mellan olika 

aktörer och branscher.  

 

Anna har en gedigen erfarenhet från bemannings -och rekryteringsbranschen, och har även varit 

verksam i Fastighetsägarna och är alltså väl insatt i de utmaningar som Sverige står inför just nu: 

– För att klara utmaningarna behöver vi titta utanför den egen smala nischen. Just nu är det flera 

branscher som utövar kannibalism, vilket endast leder till en rundgång som inte gynnar någon av 

aktörerna, säger Anna Svanberg. 

 

Två av tre företag i bygg -och anläggningssektorn anser att brist på arbetskraft är det främsta hind-

ret för ökat byggande enligt en rapport från Konjunkturinstitutet. Arbetskraftsbristen gör att bran-

schen hamnar i ett moment 22 med hämmat bostadsbyggande som följd och det påverkar hela 

samhällsutvecklingen. Anna Svanberg tror på samarbete som en väg ut ur nuvarande situation: 

– För att klara omvälvningen behöver vi samarbeta och Poolia arbetar aktivt för att hjälpa infra-

struktursektorn för att möta utmaningarna. Genom vårt samarbetsprojekt ”Korta vägen” bidrar vi 

till att integrera nyanlända ingenjörer och vi hjälper byggsektorn att hitta kandidater till svåra pro-

filer, berättar Anna Svanberg. Hon fortsätter: 

– Poolia har framgångsrikt hjälpt flera av de ledande företagen i fastighets- och energibranschen, 

myndigheter och företag inom infrastruktur under flera år och trycket efter kompetens har aldrig 

varit större. 

 

Anna Svanberg kommer närvara i Almedalen och medverkar gärna i forum där jobbintegration och 

bemanning inom fastighetsbranschen diskuteras. 

 

För mer information och bokning, kontakta Katarina Fredén. 
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