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Hetast på arbetsmarknaden i år är byggnadsingenjörer och VVS-ingenjörer i Stockholm, men 

statistik visar att de regionala skillnaderna är stora. Det gäller alla tolv yrkesgrupper inom 

teknik och naturvetenskap som Ingenjörsamfundet bevakar. Störst variation i efterfrågan är 

det för biomedicinska analytiker följt av maskiningenjörer och faktiskt VVS-ingenjörer. 

ARBETSMARKNADSSTATISTIK Våren 2012  

LÄNKTIPS Stockholm växer snabbare än London  

Återigen toppar byggnadsingenjörer och VVS-ingenjörer listan över den mest eftertraktade 

arbetskraften inom teknik och naturvetenskap, men det har skett ett trendbrott. Efterfrågan på 

VVS-ingenjörer har sjunkit något jämfört med i höstas. 

   För byggnadsingenjörer däremot fortsätter efterfrågan att öka. Det är mycket liten 

konkurrens om jobben i hela Svealand och Götaland, om man bortser från Skåne där 

arbetsgivarna har något lättare att få tag i en byggnadsingenjör. Så är det också i Norrland. 

TOPPLISTAN 

1. Byggnadsingenjör/byggnadstekniker 4,14  

    (+0,13 september 2011) 

2. VVS-ingenjör 3,99 

    (-0,17 september 2011) 

3. Maskiningenjör/maskintekniker 3,83  
    (-0,07 september 2011) 

4. Elingenjör/eltekniker 3,75 

    (-0,04 september 2011) 

http://www.ingenjorsamfundet.se/medlem/Medlemsdialog/I-Love-Tech1/Har-far-du-lattast-jobb-2012/Arbetsmarknadsstatistik/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4792105


5. Ingenjörer och tekniker inom IT och telekom 3,54 

    (-0,01 september 2011) 

Förklaring: De mest eftertraktade yrkesgrupperna inom teknik och naturvetenskap i Sverige, januari 2012 (skala 

1-5, där 1,00-1,99=mycket stor konkurrens om jobben och 4,01-5,00=mycket liten konkurrens om jobben) 

Källa: Arbetsförmedlingen   

LÄTT FÖR ALLA 

Det är egentligen inte en strid på kniven om jobben i någon av de tolv yrkesgrupperna som 

Ingenjörsamfundet bevakar, generellt sett. Medlemmarna i Ingenjörsamfundet kan känna sig 

trygga. De har goda chanser till jobb på den svenska arbetsmarknaden och så har det sett ut 

sedan mätningarna startade. De har till exempel haft relativt lätt att få jobb under den globala 

finanskrisen. 

DET FINNS SKILLNADER 

Om man delar upp medlemmarna i de tolv yrkesgrupperna ser man vissa skillnader. 

Arbetsmarknaden är i balans för biomedicinska analytiker, kemiingenjörer, 

laboratorieingenjörer och miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Det betyder att det finns 

tillräckligt många inom dessa yrkesgrupper för att täcka behovet. 

   För de flesta, åtta av yrkesgrupperna, är marknadens behov av arbetskraft större än 

tillgången. Det gäller arkitekter, elingenjörer, GIS-ingenjörer, ingenjörer inom IT och 

telekom, lantmätare, maskiningenjörer och VVS-ingenjörer. För dem är konkurrensen liten 

om jobben. För byggnadsingenjörer är den till och med mycket liten. 

ARBETSMARKNADEN ÄR LOKAL 

Så det är en solskenhistoria om man tittar på Sverige ur ett helikopterperspektiv, men det 

intressanta är hur arbetsmarknaden ser ut där du bor. Skrapar man ytan ser man att det finns 

variationer mellan regionerna. Uppsala/Västmanland har bäst arbetsmarknad om man tittar på 

hela medlemskåren, medan Norrbotten/Västerbotten har en något sämre. 

   De stora regionala skillnaderna visar sig när man studerar statistiken för varje yrkesgrupp. 

Om du är biomedicinsk analytiker är det stor skillnad på hur lätt du får jobb, till exempel om 

du bor i Uppsala-trakten eller i Sundsvalls-trakten. Det här gäller alla yrkesgrupper, inget yrke 

har en jämn efterfrågan i hela landet. 

YRKESGRUPPER MED STÖRST REGIONAL VARIATION I EFTERFRÅGAN 

1. Biomedicinsk analytiker: stor konkurrens om jobben  

    i Uppsala/Västmanland (2,12) – liten konkurrens om jobben  

    i Gävleborg/Västernorrland/Jämtland (3,63) 

2. VVS-ingenjörer: nästan balans på arbetsmarknaden  

    i Norrbotten/Västerbotten (3,33) – helt överhettad arbetsmarknad  

    i Stockholm (4,98) 

http://www.ingenjorsamfundet.se/Global/I%20Love%20Tech%20bilder/Arb%20markn%20rapport%20jan%202012/Storst%20chans%20till%20jobb%20120124.pdf
http://www.ingenjorsamfundet.se/Global/I%20Love%20Tech%20bilder/Arb%20markn%20rapport%20jan%202012/Hur%20stor%20efterfragan%20120124.pdf


3. Maskingenjörer: balans på arbetsmarknaden  

    i Norrbotten/Västerbotten (3,22) – mycket liten konkurrens om jobben  

    i Uppsala/Västmanland (4,39) 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

ÖVERHETTAD BYGGARBETSMARKNAD I STOCKHOLM 

För byggnadsingenjörer och VVS-ingenjörer i Stockholm är arbetsmarknaden stekhet. De slår 

i taket med 4,98 (skala 1,00 - 5,00). Det beror sannolikt på det febrila byggandet, bland annat 

för att råda bot på bostadsbristen och möta behovet av fler bostäder när Stockholm fortsätter 

att växa så att det knakar. Stockholmsregionen växer snabbare än många andra 

storstadsregioner till exempel London. Det visar en rapport från Stockholms handelskammare. 

GODA TIDER FÖR ELKRAFTSINDUSTRIN 

Även för maskiningenjörer i region Uppsala/Västmanland är konkurrensen om jobben mycket 

liten. För elingenjörer i region Värmland/Örebro/Dalarna och för GIS-ingenjörer och 

ingenjörer inom IT och telekom i regionen Uppsala/Västmanland är det också lätt att hitta 

jobb. I denna del av Sverige ligger till exempel ABB. De ökade förra året sin orderingång 

med 25 procent jämfört med 2010. Det beror bland annat på stora projekt för att ansluta 

vindkraftsparker i Nordsjön till elnätet i Tyskland. De fortsätter att rekrytera inom 

tillväxtområden. 

   Det verkar som om regionen Uppsala/Västmanland kommer att få ett riktigt uppsving under 

2012. Fem av de tolv yrkesgrupperna som Ingenjörsamfundet följer har störst chans att få ett 

jobb i den regionen. De är miljö- och hälsoskyddsinspektörer (3,85), maskiningenjörer (4,39), 

GIS-ingenjörer (4,00), ingenjörer inom IT och telekom (4,00) samt kemiingenjörer (3,50). 

   Den enda yrkesgrupp som har det tufft på arbetsmarknaden är biomedicinska analytiker 

(2,12) i just Uppsala/Västmanland. Så olika kan den regionala arbetsmarknaden vara. Studera 

tabellen för hur det ser ut för din yrkesgrupp i din region.  
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Efterfrågan på arbetskraft inom teknik och naturvetenskap 
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