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Arbetsmarknadens behov av Installationsingenjörer 

   
Allmänna faktorer  
 
I. ENERGIKRAV / BRA INNEKLIMAT 

Världen står inför stora utmaningar när det gäller klimatet. Även i Sverige måste 

utsläppen av växthusgaser minskas radikalt och därför måste vi bland annat minska 

energianvändningen i vårt fastighetsbestånd. Sedan vet vi också att vi vistas inomhus 

cirka 90 procent av vår tid vilket leder till att vi måste skapa ett hälsosamt och trivsamt 

inneklimat. Enligt EU ska vi minska energianvändningen med 20 procent till 2020 och 

med 50 procent till 2050. I EU direktivet ”EPBD2” står det bland annat att vi ska 

installera energieffektiva installationslösningar och att vi inte får göra avkall på 

inneklimatet. Att kombinera ovanstående ”Ett energieffektivt och hälsosamt 

inomhusklimat” gör ventilationsbranschen unik. Svensk Ventilations medlemmar 

kommer att bli centrala nyckelspelare i framtiden och allt tyder på att 

ventilationsmarknaden kommer att öka. 

 

 
II. BOSTADSBRIST / MILJONPROGRAMMET 

Det råder även bostadsbrist i delar av landet och enligt statistik från Industrifakta som 

vi anlitar behövs det byggas 35 000- 40 000 lägenheter per år. Förutom bostadsbristen 

ska även miljonprogrammen rustas upp och det är ca 600 000 lägenheter kvar som 

behöver åtgärdas enligt Industrifakta. Detta leder till att flerbostadshusmarknaden 

kommer att öka vilket i sin tur även ökar ventilationsmarknaden.  

 

  
 

 
III. ÅLDERSAVGÅNGAR 

Industrifakta som vi anlitar för att undersöka marknaden åt oss gör det bland annat genom 

att kontakta företagen i branschen. Det har nu visat sig att vi har snabbt ökande 

åldersavgångar och en otillräcklig utbildningsvolym. Det är framförallt företagsledning 

och arbets-/projektledning som försvinner snabbare än kollektivanställda. Den skärpta 

konkurrensen om tillgänglig kompetens gör att man nu plockar arbetskraft från varandra. 

mailto:info@svenskventilation.se


  2 (3) 

Branschen behöver nu fler som utbildar sig till installationsingenjörer för att det är denna 

utbildade yrkeskategori som kommer att arbeta som arbetsledare och projektledare inom 

ventilationsbranschen. (se nedan, Tjänstemän) 

 

    
 

 

 
IV. ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Enligt de senaste fakta från Arbetsförmedlingen daterat den 29 juni 2011 kommer det att 

var mycket stor brist på VVS-ingenjörer under 2011-2012. Över 50 procent av 

Installationsingenjörerna/VVS-ingenjörerna går till VVS-konsultledet efter avslutad 

utbildning och VVS-konsultledet har det bekymmersamt med kompetensförsörjningen. 

Det behövs alltså fler utbildade installationsingenjörer.  

 

 
 
 
V. REKRYTERINGSENKÄT 

Förutom att vi anlitar Industrifakta så får våra medlemsföretag fylla i en 

rekryteringsenkät för att vi ska kunna se framtida tendenser. För tillfället har vi inte 

fått in alla svar men trenden pekar tydligt på att våra medlemsföretag ska rekrytera 

personal och då är det allt från produktionspersonal till civilingenjörer. Om vi 

fokuserar endast på eftergymnasial ingenjörsutbildning inom ventilation/installation 

kan vi se att de väldigt små ventilationsentreprenörerna och de små tillverkarna söker 

1 till 2 personer de närmaste 3 åren. En av de största entreprenörerna söker t.ex. 60 

personer närmaste året och 120 personer på tre års sikt med eftergymnasial 

ingenjörsutbildning. Våra världsledande tillverkningsföretag som vanligtvis söker 

produktionspersonal och civilingenjörsutbildad personal har nu även behov av 

eftergymnasiala ingenjörer inom installation/ventilation.  
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Sammanfattningsvis 

Detta är en bransch med ett ökande behov av kompetent arbetskraft med en 

eftergymnasial ingenjörsutbildning inom installation. 

 

– För den inhemska ventilationsmarknaden är det viktigt att det utbildas 

installationsingenjörer för att vi står inför stora framtida utmaningar. Det är bland 

annat dessa framtida installationsingenjörer som ska se till att vi når samhällets 

och EU:s mål. 

 

– För vår svenska tillverkningsindustri, export och konkurrenskraft är det viktigt att 

det utbildas kompetenta installationsingenjörer. 

 

– För att Sverige fortsättningsvis ska vara världsledande och bibehålla topposition 

inom ventilation är det extra viktigt att det utbildas kompetenta installations-

ingenjörer. 

 

 

Vi vet alla att vi måste minska energianvändningen och samtidigt skapa ett hälsosamt 

och trivsamt inneklimat i vårt fastighetsbestånd. Det är vår stora utmaning framöver och 

för att klara det måste vi se till att lösa kompetensförsörjningen inom branschen.  
 

 

 

 

 

 

 

Britta Permats 

 VD 

Svensk Ventilation 

 

 

 

 

                                      

 Svensk Ventilation är en rikstäckande branschorganisation för tillverkare, grossister, entreprenörer och serviceföretag 

inom ventilationsbranschen. Vi har omkring 100 medlemsföretag och sysselsätter cirka 10 000 medarbetare. Svensk 

ventilationsindustri är världsledande. Branschorganisationen Svensk Ventilation företräder ventilationsbranschen 

gentemot myndigheter, regering och EU när det gäller lagstiftning och regleringar. Vi deltar i standardiseringsarbetet 

på nationell-, europeisk- och global nivå. Svensk Ventilation tar även fram branschstandarder. Vi presentera 

konjunkturrapporter två gånger per år och sammanställer branschstatistik varje kvartal. Vi ger ut nyhetsbrev 10 

gånger per år samt böcker och broschyrer. Representanter från medlemsföretagen arbetar med olika branschfrågor i 

de olika styrgrupperna, arbetsgrupperna och lokalföreningarna. Svensk Ventilation arbetar också för att säkra en hög 

kvalitet på utbildningen och bredda rekryteringsunderlaget till branschen. Vi finns representerade i IUC:s 

ledningsgrupp och är en av IUC:s stiftare.  


