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Ingenjörer och tekniker inom bygg- och anläggningsbranschen är fortfarande vinnarna på 

arbetsmarknaden. Nu ökar efterfrågan på maskiningenjörer och maskintekniker, även om de 

regionala skillnaderna är stora. Läs kartläggningen av tolv yrkesgrupper inom teknik och 

naturvetenskap våren 2011. 

INTERNA LÄNKAR Läs kartläggning av arbetsmarknaden hösten 2010  

ARBETSMARKNADSSTATISTIK Våren 2011 Hösten 2010  

Arbetsmarknaden för byggnadsingenjörer, byggnadstekniker och VVS-ingenjörer är glödhet i 

stora delar av Sverige. Det allra bästa läget har VVS-ingenjörer i Skåne. Byggnadsingenjörer 

och byggnadstekniker i Västra Götaland inklusive Halland kan också välja och vraka mellan 

jobben. Det är nästan lika lätt för maskiningenjörer, maskintekniker och GIS-ingenjörer att 

hitta jobb. Även för elingenjörer och eltekniker finns det fler lediga jobb än utbildade.  

TOPPLISTAN - 5 BÄSTA YRKESGRUPPERNA I SVERIGE APRIL 2011 

1. VVS-ingenjör 3,93 (+0,22 oktober 2010)  

2. Byggnadsingenjör/byggnadstekniker 3,89 (+0,32 oktober 2010)  

3. Maskiningenjör/maskintekniker 3,43 (+0,26 oktober 2010) 

4. GIS-ingenjör 3,41 (+0,08 oktober 2010)  

5. Elingenjör/eltekniker 3,32 (+0,05 oktober 2010)  

Källa: Arbetsförmedlingen (skala 1-5: 1 = påtagligt överskott av arbetssökande 5 = påtaglig 

brist på arbetssökande)  

http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Kartlaggning-av-tolv--yrkesgrupper-inom-teknik-och-naturvetenskap-i-Sverige/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Bast-arbetsmarknad-inom-bygg-och-anlaggning/Arbetsmarknad-per-region/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Bast-arbetsmarknad-inom-bygg-och-anlaggning/Statistik-hosten-2010/


UTMANINGAR FÖR BYGGBRANSCHEN  

Byggbranschen har flera utmaningar att ta tag i. En är bostadsbristen i storstäder och större 

högskoleorter. Under finanskrisen stod nybyggandet i princip stilla och samtidigt fortsatte 

inflyttningen. Ungdomar, äldre och stora barnfamiljer drabbas värst, enligt Boverkets statistik 

från kommunerna.  

   En annan utmaning är att bygga energieffektivare byggnader. Bostads- och servicesektorn 

står för nästan 40 procent av Sveriges energianvändning enligt Svensk forum för 

energieffektivare byggnader.  

   Bristen på kvinnor i byggbranschen är en tredje utmaning. I december 2010 startade ett 

åttiotal kvinnor nätverket Byggare Berit för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor i 

branschen.  

   Den enda yrkesgruppen som backat i efterfrågan under det senaste halvåret är 

laboratorieingenjörer. Det är en marginell minskning från 2,99 i oktober 2010 till 2,94 april 

2011. Arbetsmarknaden är nära nog i balans över hela Sverige.  

UPPÅT FÖR MASKININGENJÖRER  

Då är det mer intressant att studera de regionala skillnaderna för maskiningenjörer och 

maskintekniker, en yrkesgrupp som är på uppåtgående. Söker du jobb i Uppsala och 

Västmanland är konkurrensen liten om jobben (4,40). Medan i Västra Götaland och Halland 

är konkurrensen betydligt större (2,56).  

   Nu tilltar orderingången i svensk industri och något fler företag rapporterar om brist på 

arbetskraft, särskilt på ingenjörer. Trots jordbävningar och statskupper kan man under 2011 

ändå förvänta sig en hög tillväxt för teknikföretag i Sverige enligt branschorganisationen 

Teknikföretagen. Importen av teknikkomponenter från Japan till Sverige är låg, men har ett 

högt teknikinnehåll och på kort sikt finns inte alternativa leverantörer.  

REGIONALA SKILLNADER INOM IT OCH TELEKOM  

Även för ingenjörer och tekniker inom IT- och telekombranschen är de regionala skillnaderna 

markanta. Störst chans att få jobb finns i Uppsala och Västmanland (3,88). Svårast att hitta 

jobb har man i Skåne (2,20). Där ska man hellre vara kemiingenjör/-tekniker (3,92) eller 

laboratorieingenjör (3,96), om man inte jobbar inom bygg och anläggning förstås.  

EFTERFRÅGAN PÅ ELINGENJÖRER HAR SJUNKIT 

Det största tappet på arbetsmarknaden sedan maj 2009 har elingenjörer och eltekniker gjort. I 

maj 2009 var efterfrågan 3,72 och nu i april 2011 är efterfrågan 3,32. En kännbar 

tillbakagång, men trots allt är efterfrågan fortfarande större än tillgången på arbetskraft. 

5 YRKESGRUPPER INOM TEKNIK OCH NATURVETENSKAP DÄR 

EFTERFRÅGAN HAR KRYMPT UNDER LÅGKONJUNKTUREN 

1. Elingenjörer/eltekniker -0,40 (maj 2009 3,72 – april 2011 3,32)  



2. Maskiningenjör/maskintekniker -0,19 (maj 2009 3,62 – april 2011 3,43)  

3. Lantmätare -0,17 (maj 2009 3,45 – april 2011 3,28)  

4. Ingenjörer och tekniker inom IT- och telekom -0,15 (maj 2009 3,31 – april 2011 3,16)  

5. Arkitekter -0,13 (maj 2009 3,28 – april 2011 3,15)  

Källa: Arbetsförmedlingen (skala 1-5: 1 = påtagligt överskott av arbetssökande 5 = påtaglig 

brist på arbetssökande)  

ARBETSLÖSHET LÄGRE ÄN I EUROPA 

Svensk ekonomi har återhämtat sig efter lågkonjunkturen det vet alla, men det har inte slagit 

igenom på arbetsmarknaden. I februari 2011 var 7,9 procent arbetslösa. Jämför man den 

siffran med genomsnittet i Europa, 9,9 procent, är ändå färre utan jobb i Sverige. Andelen 

sysselsatta i Sverige stiger och enligt Konjunkturinstitutet kommer vi om två år att ha den 

högsta sysselsättningen på 20 år. Den ljusnande framtid är vår. 

Av: Helena Thorén, helena.thoren@axlainformation.se 
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