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• Drygt 1000 medlemsföretag 
(3 av 4 har färre än 25 anställda)

• 8 lokala byggföreningar
• 20 medarbetare på 8 kontor
• Driver branschfrågor och initierar möten med 

politiska beslutsfattare på alla nivåer.
• Rådgivning av experter i kollektivavtals- och 

arbetsrättsfrågor, entreprenadjuridik och 
affärsavtal samt arbetsmiljöfrågor



• Hur ser rekryteringsbehoven ut i byggbranschen?
På kort sikt .. Och på lång sikt

- Byggföretagen prognostiserar en stark återhämtning för bygg- och anläggning. - Antalet sysselsatta 
beräknas ökar med 8 700 personer fram till 2022. (Publicerat 2021-03-30) 

https://byggforetagen.se/2021/03/starkare-byggkonjunktur-ger-8-700-fler-sysselsatta/

- Branschen är i förändring vilket gör den attraktiv för fler. 
Antal kvinnor som söker till bygg- och anläggningsprogrammet samt yrkeshögskolor runt om i landet ökar. 
Fler med utländsk kompetens vill få sin kompetens validerad och en chans att arbeta i våra medlemsföretag. 

- Gymnasieutbildningarna räcker inte för att täcka företagens behov 
därav behövs en fungerade vuxenutbildning. 

- Digitalisering och innovation i branschen kräver nya kompetenser och utbildningarna inom 
samhällsbyggnad moderniseras till att bättre spegla morgondagens bransch. 
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• Vilka bristyrken har vi?
- Generellt samtliga befintliga yrken men även ”nya” kompetenser.

- För att kunna bygga ut och underhålla Sveriges samlade spårtrafik behövs personal.

Det råder stor brist på utbildade järnvägstekniker; 
ban-, el- och signaltekniker och det utbildas för få i förhållande till efterfrågan och behov. 
Behovet är mellan 300–400 järnvägstekniker per år och det utbildas ca 120–130 per år. 
Utbildningarna finns inom utbildningsformerna; gymnasiet, Yrkesvux, yrkeshögskolan samt företagsförlagd utbildning

BYGGFÖRETAGEN

Elin Kebert, Expert kompetensförsörjningFilminlägg:



• Hur ser det ut med utbildningarna?
Gymnasie- komvux- vuxen- utbildningar samt traditionella lärlingar. 
De flesta hantverks yrkena är representerade på någon/några skolor/utbildningsgivare.

- 22 gymnasieskolor i Skåne, intag 2021 ca 556 platser

- 4 gymnasieskolor i Blekinge, intag 2021 ca 110 platser   

- ca: 15 komvux/privata vuxutb. i Skåne, utbildningsplatser fn ca 80-100 elever

- 2 komvux i Blekinge, utbildningsplatser fn ca 15 elever

- 2 arbetsmarknadsutbildningar i Skåne utbildningsplatser fn ca 75 elever

- 0 vuxenutbildningar i Blekinge utbildningsplatser fn ca 0 elever

- Ca: 70 st traditionella lärlingar i Skåne

- Ca: 10-15/ per år traditionella lärlingar i Blekinge
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Bild hämtad från: Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och     
socialfonden 2013-09-30



• Hur ser det ut med utbildningarna?. 

På gymnasieskolorna, högskolorna, universiteten samt YH- utbildningar, 
utbildas de flesta som anställs inom tjänstemanna yrkena. 

Urval av gymnasieprogram:

SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ TEKNIKPROGRAMMET, Nationell inriktning:
Är du den som vill designa framtidens hus? Har du ett intresse för samhället och miljön? 
Då kan inriktningen samhällsbyggande och miljö på Teknikprogrammet vara något för dig.

GYMNASIEINGENJÖR - FJÄRDE TEKNIKÅRET, TEKNIKPROGRAMMET
Samhällsbyggande - I den här profilen kan du välja mellan att läsa
Produktionsledning bygg och anläggning eller Projektering
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Träarbetare
Betongarbetare
Plattsättare
Eltekniker
Bantekniker
Anläggare
Håltagare
Ställningsbyggare
Murare
Arbetsledare
Platschef
Signaltekniker
Miljösamordnare
Elkonstruktör
Spårsvetsare
Golvläggare
VA-projektör

Besiktningsman
Undertaksmontör
Anläggningsingenjör
BIM-samordnare
Virtual Reality-utvecklare
Mättekniker 
VVS-ingenjör
Entreprenadingenjör 
Bygglovshandläggare
Plattsättare
Stenmontör
Maskinförare
Business controller
Projektledare
Anläggningsdykare
Betongingenjör
Energispecialist 

Bergsprängare
Belysningsprojektör
Anläggningsingenjör järnväg
KMA-samordnare
Kontaktledningstekniker
Bergarbetare
Löneadministratör
Säljare
VD

• Var kommer framtidens jobb att skapas?
BYGGFÖRETAGEN



• Var kommer framtidens jobb att skapas?
- Agenda 2030

- 11 miljoner innevånare i Sverige omkring 2030

- Inom hela vår bransch samt nya roller som kommer till ……

- Inom samhällsbyggnads sektorn.

- Ökande behov av olika typer av produktionstjänstemän …





 Jörgen Larsson, Byggföretagen Bleking, BYN Blekinge. Upptagen med skolinfo åk 3.

0455-545 42

 Martin Andersson, Byggföretagen Malmö, BYN Skåne.

040-35 26 56

 Tord Nilsson, Byggföretagen Helsingborg, BYN Skåne

042- 24 83 32

 Mikael Granlund, Byggföretagen Malmö.

040-35 26 41

Tack för idag !
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