
 
För tredje året i rad ökar efterfrågan på biomedicinska analytiker. 

Inbromsning på arbetsmarknaden 2013 

Publicerad: 2013-01-28 10:30 

Under hösten slog lågkonjunkturen igenom på arbetsmarknaden för flera av de yrkesgrupper 

inom teknik och naturvetenskap som Ingenjörsamfundet följer. Ett exempel är VVS-

ingenjörer där efterfrågan sjönk, detsamma gäller sex andra yrkesgrupper. Biomedicinska 

analytiker stärker för tredje året i rad sin position på arbetsmarknaden. Ingenjörsamfundet har 

prognosen för 2013. 

FAKTA Här har du störst chans att få jobb Hur stor är efterfrågan på ingenjörer i din region? 

Arbetsmarknad per region för tolv yrkeskategorier inom teknik och naturvetenskap 

Efterfrågan på arbetskraft inom teknik och naturvetenskap Arbetsmarknad per region Läs 

tidigare kartläggning av arbetsmarknaden från hösten 2012  

Arbetsmarknaden inom byggsektorn har under flera år varit överhettad och VVS-ingenjörer 

och byggnadsingenjörer har kunnat välja och vraka mellan jobben, men så är det inte riktigt 

längre. Det råder fortfarande liten konkurrens om jobben, men i flera regioner har efterfrågan 

sjunkit drastiskt. Ett exempel är Skåne där efterfrågan på byggnadsingenjörer sjunkit så att det 

nu råder balans mellan arbetssökande och utlysta jobb. 

   Under 2013 slår sig GIS-ingenjörer in på listan över de fem mest eftertraktade 

yrkesgrupperna inom teknik och naturvetenskap. Användningsområdena för geografiska 

informationssystem ökar och på tio års sikt väntas yrket växa. 

TOPPLISTAN 2013 

1. Maskiningenjör/maskintekniker 3,82 (-0,01 januari 2012) 

1. Byggnadsingenjör/byggnadstekniker 3,82 (- 0,33 januari 2012) 

3. VVS-ingenjör 3,81 (-0,18 januari 2012) 

4. Elingenjör/eltekniker 3,68 (-0,07 januari 2012) 
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5. GIS-ingenjörer 3,61 (+ 0,13 januari 2012) 

 

Förklaring: De mest eftertraktade yrkesgrupperna inom teknik och naturvetenskap i Sverige, 

januari 2013. (Skala 1-5, där 3,30 - 4,00 = liten konkurrens om jobben. Inom parantes visas 

förändringen från januari 2012). Källa: Arbetsförmedlingen  

LÄTT FÖR ALLA 

Yrkesverksamma inom teknik och naturvetenskap har lättare att få jobb än många andra 

yrkesgrupper. Medlemmarna i Ingenjörsamfundet kan känna sig trygga. De har goda chanser 

till jobb på den svenska arbetsmarknaden och så har det sett ut sedan rapporteringen startade. 

LITEN KONKURRENS PÅ ARBETSMARKNADEN 

Om man detaljstuderar de tolv yrkesgrupperna finns ändå skillnader. Arbetsmarknaden är i 

balans för kemiingenjörer (3,06), laboratorieingenjörer (3,00) och miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer (3,23). Så såg det ut även för ett år sedan. 

   För de flesta yrkesgrupperna är marknadens behov av arbetskraft större än tillgången. Det 

gäller arkitekter (3,33), biomedicinska analytiker (3,47), byggnadsingenjörer (3,82), 

elingenjörer (3,68), GIS-ingenjörer (3,61), ingenjörer inom IT och telekom (3,60), lantmätare 

(3,31), maskiningenjörer (3,82) och VVS-ingenjörer (3,81). För dem är konkurrensen liten om 

jobben. 

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER EFTERTRAKTADE IGEN 

För ett år sedan var konkurrensen om jobben för biomedicinska analytiker 

stor, särskilt i Uppsala/Västmanland (2,12), men trenden på längre sikt är att behovet av 

biomedicinska analytiker har stigit stadigt. 2010 rådde balans mellan tillgång och efterfrågan. 

Under 2013 väntas efterfrågan vara stor, särskilt i regionen 

Gävleborg/Västernorrland/Jämtland (3,96).  Pensionsavgångarna kommer att bli mycket stora 

under de kommande åren och antalet utbildade biomedicinska analytiker ser inte ut att kunna 

täcka behovet. 

VISS LÄTTNAD FÖR ARKITEKTER 

I tidigare rapportering om den svenska arbetsmarknaden har arkitekter haft det tufft, men 

under 2013 kommer de få en viss regional uppgång. Det är fortfarande stor konkurrens om 

jobben i Skåne (2,43), men i Uppsala/Västmanland väntas stor brist på arkitekter (4,00) och 

likadant i Södermanland/Östergötland (3,96). Studera tabellen för hur det ser ut för din 

yrkesgrupp i din region. 

BRA ARBETSMARKNAD LÄNGS NORRLANDSKUSTEN 
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Det är också i Uppsala/Västmanland som det är störst efterfrågan på elingenjörer (4,23) och 

maskiningenjörer (4,50). Det fortsätter med andra ord att gå bra för den regionen. De hade ett 

rejält uppsving under 2012. Regionen Gävleborg/Västernorrland/Jämtland har bäst 

arbetsmarknad i Sverige, se hur det ser ut i för den region du bor i. 

Bakgrund: Ingenjörsamfundet har under de senaste fem åren presenterat prognosen för tolv 

yrkesgrupper inom teknik och naturvetenskap: arkitekt, biomedicinska analytiker, 

byggnadsingenjörer & byggnadstekniker, elingenjörer & eltekniker, GIS-ingenjörer, 

ingenjörer & tekniker inom elektronik och teleteknik, kemiingenjörer & kemitekniker, 

laboratorieingenjörer, lantmätare, maskiningenjörer & maskintekniker, miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer samt VVS-ingenjörer. Prognosen är gjord av Arbetsförmedlingen och 

bygger på lokala arbetsförmedlingars bedömningar från norr till söder. 
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