Sammanfattning av rapporten
Var finns jobben 2013

Var finns jobben 2013?
Fortsatt god arbetsmarknad inom data och teknik
För data- och teknikyrken, alltså dataspecialister och de flesta ingenjörsyrken,
väntas en fortsatt god arbetsmarknad även om tillskottet av nya jobb dämpas.
Bristen på arbetskraft kommer att vara fortsatt utbredd inom dessa yrken. Men
det gäller främst utbildad och erfaren arbetskraft, medan nyutexaminerade
bedöms få det något svårare att hitta ett arbete. På fem till tio års sikt bedöms
brist på utbildade inom dessa yrken. Orsaken är ett ökat behov och att det under
lång tid utbildats för få till data- och teknikyrken.
Fortsatt brist på arbetskraft inom flera byggnadsyrken
Byggnadskonjunkturen fortsätter att försvagas under 2013 och tillgången på jobb
minskar därmed inom byggnadsyrkena. Regionalt kan det dock förekomma brist
på utbildad arbetskraft inom flera av dessa yrken. Unga som är i behov av
lärlingsanställning bedöms dock komma att drabbas värst. På fem till tio års sikt
blir tillgången på arbetskraft för liten och det beror på det stora behovet av
nybyggnation av bostäder och de stora renoveringsbehoven samt stora planerade
infrastukturinvesteringar. Det bedöms då komma att bli brist på arbetskraft inom
flertalet byggyrken. Undantagen är träarbetare och elektriker, vilket
sammanhänger med att dessa yrken är populära hos ungdomar.
Färre jobb inom tillverkningsyrken
Jobben minskar påtagligt inom tillverkningsyrkena under det kommande året.
Nedgången blir störst för yrken där utbildningskraven inte är så höga. Det
betyder att efterfrågan på montörer och maskinoperatörer minskar kraftigt. Även
mer specialiserad personal som lastbilsmekaniker, CNC-operatörer och svetsare
märker av en svagare efterfrågan. Men inom dessa yrken kan det regionalt bli
fortsatta problem att rekrytera. På fem till tio års sikt fortsätter jobben inom
industriyrkena att minska. Trots det blir det brist på utbildad arbetskraft till
kvalificerade industriyrken. Anledningen är teknikutvecklingen och att det
utbildas för få samtidigt som det sker stora pensionsavgångar.
Hårdare konkurrens inom handel, hotell och restaurang
Efterfrågan på flertalet yrken inom handel, hotell och restaurang samt även
övriga serviceyrken minskar under 2013. Den i utgångsläget goda tillgången på
arbetssökande inom dessa yrken blir än större genom stigande arbetslöshet. Dock
förblir utbudet av jobb stort på grund av hög personalomsättning, men
konkurrensen om jobben är stor och bedöms öka ytterligare under det
kommande året. På fem till tio års sikt kommer det att bli stor konkurrens om
jobben inom yrken som försäljare inom dagligvaruhandeln och fackhandeln samt
servitörer, bartendrar med flera. Däremot bedöms brist på företagssäljare och
kockar. För det senare yrket gäller det kockar med gott renommé och med
specialistinriktning.
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Många arbetssökande inom administrativa yrken
Arbetslösheten ökar inom administrativa yrken. Det betyder att konkurrensen om
jobben förblir stor för samhällsvetare och humanister. Tillgången på ekonomer
blir god, undantaget revisorer och redovisningsekonomer där det kan vara brist
på arbetskraft. Antalet gymnasieutbildade med administrativ inriktning ökar i
antal med hög arbetslöshet som följd. På fem till tio års sikt ökar tillgången på
arbetskraft för både gymnasialt och eftergymnasialt utbildade, trots stora
pensionsavgångar inom bland annat offentlig administration. Det beror på att allt
fler utbildar sig till samhällsvetare och ekonomer.
Brist på högskoleutbildade inom hälso- och sjukvård
Inom hälso- och sjukvården väntas en fortsatt stor brist på arbetskraft inom
yrken som kräver högskoleutbildning. Framför allt gäller det läkare, tandläkare,
vidareutbildade sjuksköterskor, apotekare samt receptarier. Så kommer det att se
ut även på fem till tio års sikt, med det undantaget att tillgången på apotekare blir
större. Både på ett års sikt och på tio års sikt blir arbetsmarknaden kärv för
vårdbiträden och barnskötare. Efterfrågan på undersköterskor är något dämpad
under 2013, men undersköterskor med erfarenhet och körkort möter ändå en
förhållandevis god arbetsmarknad. På tio års sikt kommer tillgången på utbildade
undersköterskor inte att bli tillräckligt stor eftersom rekryteringsbehovet ökar
påtagligt via en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar inom
yrkeskåren.
Fortsatt brist på vissa läraryrken
Nu ökar elevunderlaget i grundskolans samtliga årskurser, vilket medför ett
större behov av grundskolelärare. Men i gymnasieskolan fortsätter elevunderlaget
att krympa vilket leder till ett minskat behov av gymnasielärare under 2013.
Lärarnas arbetsmarknad får sammantaget betraktas som god med fortsatt litet
inslag av arbetslöshet. Framför allt blir det brist på lärare inom matematik och
naturvetenskap. Som vanligt blir det också brist på yrkeslärare. På fem till tio års
sikt ökar behovet av lärare till följd av stora pensionsavgångar och ett stigande
elevunderlag, och med tanke på införandet av legitimationskrav bedöms
tillgången på behöriga lärare att inte komma att bli tillräcklig. Detta gäller i
synnerhet inom matematik och naturvetenskap. Eftersom kommunerna
fortsätter att bygga ut förskolan består den stora bristen på förskollärare. Detta
gäller också på fem till tio års sikt. Det fortsätter att vara brist på utbildade
yrkeslärare och specialpedagoger, både på kort och på lång sikt.
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