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Vad är “branschen för
tekniska installationer”?

Framtida behov?



Sverige behöver 
effektivisera sin 
användning av energi 
med 50 % till 2030



800 000 av de befintliga 
bostäderna är i behov av 
renovering 
– 300 000 är i akut behov





Svårt
95%

Inte svårt
5% Installationsbranschen 

behöver anställa 10 000 
personer med rätt 
utbildning - idag
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HUR ANALYSERAR MAN DEN FRAMTIDA 
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN?

Rekryteringsbehov Inflöde av arbetskraft
Den framtida arbetskraftsbristen inom ett yrke 
beror av: 

1.Potentiell framtida sysselsättningstillväxt
2.Pensionsavgångar
3.Nettoinflödet av arbetskraft 
4.Det uppdämda rekryteringsbehovet
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NETTOINFLÖDET AV ARBETSKRAFT

100 elever i åk 1 

75 tar examen

21 går vidare till 
högre studier

9 väljer annat yrke 

45 har ett yrke som 
matchar 

gymnasieutbildning
en

25 byter 
program/hoppar 

av/klarar ej examen

• Antalet utbildningsplatser är 
ett vanskligt mått på inflödet 
av arbetskraft till 
installationsyrkena

• Vi har därför utgått från det 
historiska nettoinflödet till 
respektive yrke
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REKRYTERINGSGAPET

Det uppdämda rekryteringsbehov 
bedöms år 2040 motsvara cirka 2 
500 heltidsanställningar, det vill 
säga 2,5 gånger fler än idag. 

Skillnad mellan potentiell och ”faktisk” sysselsättning inom 
installationsrelaterade yrken 2020-2040, antal respektive andel (procent)
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Yrkesroller



VVS
VVS-montör
Ventilationsmontör
Sprinklermontör
Industrirörmontör
Kyl- & 
Värmepumptekniker
Isoleringsplåtslagare
Isoleringsmontör

EL
Entreprenadelektriker
Serviceelektriker
Industrielektriker
Svagströmselektriker
Elkraftsmontör
Distributionselektriker
Tele/data/säkerhet
Automationselektriker



Projektledare
Arbetsledare
Platschef
Signaltekniker
Elkonstruktör
VA-projektör
BIM-projektör
Virtual Reality-utvecklare
Mättekniker 
VVS-ingenjör

Entreprenadingenjör 
Arbetsledare ombyggnad
Energispecialist 
Belysningsprojektör
Kyl- och 
Värmepumptekniker
Projektledare
Energitekniker
Kalkyltekniker
Yrkeslärare
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För vem?
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installatörsföretagen



Digitalisering, 
Internet of Things, 
BIM, drönare, 
gamification, AI, AR 
m.m.
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Välj installationsbranschen för att…

…yrkesutbildningen är i 
Europeisk toppklass – detta

enligt CEDEFOP

…våra yrken

konkret bidrar till 
klimatomställningen

…det är framtidsyrken –
vatten och el är begränsade
resurser som alltid kommer

att behövas

…du kan arbeta i

hela världen

…du kan välja att bli expert 
inom ett område eller göra

karriär och utvecklas i 
branschen

…det är yrken som du kan
ägna dig åt hela livet utan

att det blir

enahanda eller tråkigt

…livsinkomsten påverkas–

tidig etablering på
arbetsmarknaden påverkar
framtida pension liksom att
inte behöva låna för studier  



Kontakt 

Torbjörn Johansson – 040-35 25 78

torbjorn.johansson@in.se

Ylwa Glismann – 040- 35 25 92

ylwa.glismann@in.se

www.in.se

www.ecy.com

www.vvsyn.se
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