
Ljust på arbetsmarknaden för tekniker  

	  

Arbetsmarknadsprognosen för i år ser ljus ut. Under 2014 kommer konkurrensen om jobben att vara 
liten för många ingenjörer och tekniker. De mest eftertraktade är byggnadsingenjörer och VVS-
ingenjörer i Stockholms län.  

Det går bra för ingenjörer och tekniker på arbetsmarknaden – 
även i år. Ingen av yrkesgrupperna inom teknik och naturvetenskap kommer att ha det riktigt tufft på 
arbetsmarknaden under 2014 om man ser till hela Sverige. Däremot är arbetstillfällen alltid lokala och därför kan 
jobbchanserna vara både bättre och sämre på enskilda orter. 

Hetast bland de tolv yrkesgrupper som Vision följer är byggnadsingenjörer och VVS-ingenjörer, därefter 
kommer elingenjörer och maskiningenjörer. 

Ett av de glädjande beskeden för 2014 är att kemiingenjörer verkar ha varit nere på botten och vänt. För dem 
lättar arbetsmarknaden under året. Detsamma gäller laboratorieingenjörer. I andra änden finns arkitekterna som 
har en vikande trend, sedan förra året har efterfrågan sjunkit rejält. Störst försämring har regionen 
Uppsala/Västmanland. 

Hetast på arbetsmarknaden under 2014 
1. Byggnadsingenjörer/byggnadstekniker: liten konkurrens och stabil efterfrågan 



2. VVS-ingenjörer: liten konkurrens men sjunkande efterfrågan 

3. Elingenjörer/eltekniker: liten konkurrens och stabil efterfrågan 

3. Maskiningenjörer/maskintekniker: liten konkurrens men sjunkande efterfrågan 

5. Ingenjörer inom IT och telekom: liten konkurrens och stabil efterfrågan 

6. GIS-ingenjörer: liten konkurrens men sjunkande efterfrågan 

7. Biomedicinska analytiker: liten konkurrens och stabil efterfrågan 

8. Lantmätare: liten konkurrens och stabil efterfrågan 

9. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer: arbetsmarknaden är i balans och stabil efterfrågan 

10. Laboratorieingenjörer: arbetsmarknaden är i balans och ökande efterfrågan 

11. Kemiingenjörer/kemitekniker: arbetsmarknaden är i balans och ökande efterfrågan 

12. Arkitekter: arbetsmarknaden är i balans men sjunkande efterfrågan 

Lokala arbetsförmedlare bedömer utsikterna för yrkesgrupper på en indexskala från 1,00 (mycket stor 
konkurrens om jobben) till 5,00 (mycket liten konkurrens om jobben). Arbetsmarknaden bedöms vara i balans 
för index 2,90 - 3,29. För de flesta av de tekniska yrkena råder liten konkurrens om jobben, 3,30 - 4,00. Källa: 
Arbetsförmedlingen januari 2014 

IT-ingenjörer attraktiva för kommuner och landsting 
Var tionde av de eftertraktade dataspecialisterna och datateknikerna arbetar inom den offentliga förvaltningen 
enligt Statistiska centralbyråns rapport "Ingenjörerna" (2013). Sett över hela Sverige är det 2014 liten 
konkurrens om jobben för IT-ingenjörer, men i Stockholms län ser konkurrensen ut att hårdna dramatiskt. Det 
kan beröra IT-ingenjörer som siktar på den privata sektorn, men inte de som arbetar kvar inom kommuner och 
landsting. Enligt Sveriges kommuner och landsting växer marknaden för dem så det knakar. 

Arbetar i 40 olika IT-system 

Ett skäl är att verksamheternas IT-lösningar blir allt fler och 
alltmer komplexa. Då ökar behovet av att anpassa dem till användarna. Beställningarna av nya IT-system står 
ofta verksamhetschefer för, men alltför sällan följs systemens effektivitet upp. En socialchef räknade ut att hans 
medarbetare måste hantera 40 olika IT-system. Många knäar under en sådan börda och de som ska hjälpa dem är 
ingenjörer, utvecklare och tekniker. 

Strålande arbetsmarknad i Stockholm 



Stockholms län är motorn i den svenska byggbranschen och det kommer att märkas under 2014. 
Byggnadsingenjörer och VVS-ingenjörer har en stekhet arbetsmarknad i Stockholm. Prognosen för 2014 är 5,00 
för de båda yrkesgrupperna. Det betyder att efterfrågan slår i taket. 

140 000 bostäder till senast 2030 
En förklaring finns i bostadsbyggandet som har tagit fart igen i många kommuner efter tvärbromsen i 
världsekonomin 2008. Från kommunernas sida vill man snabba på byggandet. Det flyttar in två busslaster nya 
stockholmare varje dag som letar bostad. Det borde byggas 140 000 nya bostäder fram till 2030. När 
byggbolagen fått markanvisning bör byggandet påbörjas inom två år för att få fram bostäder i tid, menar 
Stockholms stad. I dag finns inte den gränsen i avtalen. 

Stora infrastrukturprojekt runt Stockholm 

De stora anläggningsarbetena för Citybanan, Mälarbanan och 
Norra länken pågår fortfarande under 2014. Omvandlingen av Slussen startar vid halvårsskiftet och 
förberedelserna för det tioåriga projektet Förbifart Stockholm pågar också under 2014. De projekten skapar 
många arbetstillfällen. 

Så går mätningarna till 
Det är många myndigheter som regelbundet följer upp den svenska arbetsmarknaden, men det är bara 
Arbetsförmedlingen som ger arbetsmarknadsprognoser på regionala och länsvisa nivåer, och inte bara på 
nationell nivå. 

De lokala arbetsförmedlarna på de 320 lokala förmedlingskontoren över hela Sverige intervjuar arbetsgivare två 
gånger per år och rapporterar in yrkesprognoser för närmare 200 yrkesgrupper. De prognoserna är på ett års sikt. 

Prognosen för de tolv yrkesgrupper Vision följer inom tekniska och naturvetenskapliga branscher rapporteras 
både i nyhetsbrev till ingenjörer och tekniker och i arbetsmarknadsrapporter med trender och fördjupningar. 
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