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Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening 
som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen. 
Vi företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och 
finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.



FUs medlemmar

Almega Fastighetsarbetsgivarna

Fastigo

Fremia

Fastighetsanställdas förbund

Kommunal

Unionen
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Ledarna
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ArbetsgivarsidanArbetstagarsidan



FUs uppdrag

• Kompetensbehovsundersökning

• Myndighetskontakt i syfte att 
påverka antalet utbildningsplatser

• Regionalt samarbete genom 
kompetensråd

• Öka kännedomen och intresset för 
branschens yrkesroller och dess 
utbildningar

• Förvalta och utveckla 
valideringsverktyget FAVAL



Validerar efter gymnasieskolans kursplan 
SeQf 4

- Fastighetstekniker
- Fastighetsskötare

- Fastighetsvärd

Eftergymnasial nivå SeQf 5-6

- Fastighetsförvaltare
- Fastighetsingenjör

Valideringen utförs på ackrediterade 
testcenter

www.faval.info

FAVAL - branschens valideringsverktyg

http://www.faval.info/


Hur går valideringen till?

Kontaktar FU,  
www.faval.info eller 

testcenter direkt

Teoriprov
På testcenter eller 

distans.
Utvecklingsplan

Praktiska prov

Komplettering med 
utbildning för att 

fylla ev. 
kunskapsluckor

Ev omprov*

*Omprov kan göras på både teoretiska och praktiska prov.

Arbetsgivare

Kompetensbevis



Återkoppling 
av resultat





Kompetensbehovs-
undersökning 2023
Kompetensbehovsundersökningen är ett av 
FUs huvuduppdrag.

Rapport presenteras vartannat år.

Enkät går ut till FUs medlemsföretag i 
februari 2023, rapport publiceras i slutet av 
mars 2023

Resultatet används i dialog med relevanta 
myndigheter i syfte att påverka 
utbildningsutbudet.

Nytt för 2023 – Arbetsgivarorganisationen 
Sobona blir medlemmar i FU och får 
möjlighet att svara på enkäten. I och med 
detta når vi nästan hela branschen.



Rekryteringsbehov på fem års sikt

*Skattning baserad på undersökningens resultat och Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds medlemslista. I undersökningen 2019 ställdes frågan till samtliga respondenter. I undersökningen 2021 ställdes 
frågan endast till respondenter som svarade att yrkesrollen finns inom företaget i det län som respondenten svarade för. Ett antagande har således gjorts att respondenter som idag inte har yrkesrollen inom 
företaget inte heller har ett rekryteringsbehov för rollen.
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Ersättningsrekrytering
(pensionsavgångar och övriga

uppsägningar)

Expansion av verksamheten Kommer inte att rekrytera inom
de närmaste fem åren.

Annan anledning:

 2021  2019

Vilken är den huvudsakliga anledningen till 
framtida rekryteringar, på fem års sikt?

Nationellt resultat

Yrkesroller:
Rekryteringsbehov 

medlemmar 2021*

Rekryteringsbehov 

medlemmar 2019*

Fastighetstekniker 1643 2331

Fastighetsskötare 2343 3603

Fastighetsvärd 684 963

Fastighetsförvaltare 1157 1543

Fastighetsingenjör 231 504

Byggprojektledare 664 836

Totalt 6722 st 9780 st



Regionala Kompetensråd
• Fastighetsbolag, 

utbildningsanordnare, 
Arbetsförmedlingen, regionen och 
fackliga representanter.

• Arbeta för att utbildningssektorn och 
branschen har dialog och samverkar 
regionalt.

• Verka för att fastighetsrelaterade 
utbildningar håller god kvalitet samt 
matchar den regionala efterfrågan.

• Sprida kunskap om FUs verksamhet 
och branschens framtida behov.

2021 deltog 251 personer på FUs 
kompetensråd

Fastun.se/verktyg/kompetensrad/

https://fastun.se/verktyg/kompetensrad/


• Jobba-i-fastighetsbranschen.se är FUs 
kommunikationsplattform gentemot 
allmänheten och särskilda målgrupper 
såsom studie- och yrkesvägledare.

• Kommunicerar fastighetsbranschens 
yrkesroller samt utbildningar genom 
hemsida med utbildningsguide och 
karta, filmer, artiklar, trycksaker mm.

• Driver egna sociala mediekanaler samt 
annonserar på utbildningsplattformar.

Jobba-i-fastighetsbranschen.se





Vi finns här:

fastun.se
Instagram: @fastun_se

Facebook: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Linkedin: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Twitter: fastun_se

jobba-i-fastighetsbranschen.se
Instagram: @jobbaifastighetsbranschen

Facebook: Jobba i fastighetsbranschen
Linkedin: Jobba i fastighetsbranschen

Twitter: jobbaifastighet

TikTok: jobbaifastighetsbransch

faval.info

http://www.fastun.se/
https://www.instagram.com/fastun_se
https://www.facebook.com/Fastighetsbranschens-Utbildningsn%C3%A4mnd-413804031975983
https://www.linkedin.com/company/3365524
https://twitter.com/fastun_se
http://www.jobba-i-fastighetsbranschen.se/
https://www.instagram.com/jobbaifastighetsbranschen/
https://www.facebook.com/jobbaifastighetsbranschen
https://www.linkedin.com/company/35624549
https://twitter.com/jobbaifastighet
http://www.faval.info/

