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Goda jobbutsikter i Halland under 2017
Denna broschyr vänder sig till dig som söker vägledning i ditt yrkesliv. Jobben växer
fram i många branscher, till exempel inom vård och omsorg samt inom skolan där
rekryteringsbehoven är stora. Många arbetsgivare i länets privata tjänstesektor
förbereder sig också inför sommarsäsongens många rekryteringar.
Allt fler jobb i många branscher
Arbetslösheten i Halland är fortfarande bland
de lägsta i Sverige, vilket beror på att halländska
arbetsgivare i allmänhet är positiva om framtiden till följd av det starka konjunkturläget som
råder. Optimismen leder till att fler jobbtillfällen skapas. Dessutom är det många som går i
pension under året, vilket gör att ersättningsrekryteringarna inom många yrkesgrupper väntas
bli stora. Sammantaget innebär det att jobbmöjligheterna är bättre än på länge, i synnerhet
om du har en slutförd gymnasieutbildning och
gärna arbetslivserfarenhet i ryggsäcken. Nya
jobb växer fram främst inom den privata tjänstesektorn där du kan hitta en mängd yrken såsom
inom kundtjänst, försäljning och hotell- och
restaurangbranschen. Under sommarhalvåret
lockas många turister till den halländska kusten
och gör att jobbmöjligheterna är mycket goda
inom dessa yrkesområden. Bristen på arbets-

kraft är betydligt större inom offentlig sektor.
Har du gått färdigt barn- och fritidsprogrammet
eller vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet bör du inte ha svårt att hitta ett jobb då
många förskolor, äldreboenden och hemtjänsten
har svårigheter att hitta personal. Detta är även
tydligt för yrken som kräver en eftergymnasial
utbildning som exempelvis lärare och sjuksköterskor, vilket skapar goda förhandlingslägen för
kvalificerade sökanden.

Hur förbättras jobbchanserna?
En godkänd gymnasieutbildning är i regel ett
grundkrav på arbetsmarknaden. Goda språkkunskaper, körkort samt viljan att pendla till
jobbet ökar jobbchanserna. Det är även viktigt
att framhäva sina positiva personliga egenskaper
såsom god social förmåga och stark drivkraft
som i vissa fall kan vara viktigare än formell
kompetens.

Kort om Jobbmöjligheter 2017
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Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2016. Representanter för arbetsställen
inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska
centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för hösten 2017.

Här arbetar flest idag
Diagrammet visar hur anställda i Hallands län fördelar sig mellan olika yrkesområden.
Flest finns inom försäljning, service, hotell och restaurang där många unga hittar
jobb, särskilt under sommaren. Många arbetar också inom hälso- och sjukvård samt
socialt arbete, medan en allt mindre del går att hitta inom jordbruks- och skogsyrken.
Andelen anställda per yrkesområde i Hallands län
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1. Försäljning, hotell, restaurang och service: 22 %
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2. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 %
3. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 22 %
4. Data, teknik och naturvetenskap: 5 %
5. Utbildning: 9 %
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6. Tillverkning, drift och underhåll: 14 %
7. Transport: 7 %
8. Naturbruk: 2 %
9. Bygg och anläggning: 5 %
5.
3.
Andelen anställda per yrkesområde 2014, Hallands län 16-74 år.
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i
siffrorna. Källa: SCB

4.

3

Tillverkning, drift och underhåll
Det finns många industrisysselsatta i Hallands
län, framför allt i de norra delarna. Verkstadsindustrin, som ger arbete åt många, går bra just nu
till följd av ett gott konjunkturläge och teknisk
utveckling. Att industrin går bra leder inte alltid
till motsvarande ökningar i personalstyrkor,
vilket beror på att företagen effektiviseras och
automatiseras och då minskar ofta behovet av
personal. En del företag flyttar också produktionen till låglöneländer, men de mer avancerade
tjänsterna stannar generellt kvar. Sammantaget
ökar konkurrensen om de lediga jobben som är
kvar, vilket gör att kraven på dig som vill jobba
inom industrin blir allt större och oftast gäller det
då den tekniska kompetensen.
Arbetsgivarna vill helst att du har en godkänd
gymnasieutbildning, gärna från det industritekniska programmet, tillsammans med någon form
av erfarenhet för att ta jobb som finns i industrin.
Gymnasieprogrammet kan resultera i en snabbare fot in på arbetsmarknaden, men det finns
också en rad industriutbildningar på Yrkeshögskolan som ofta kan leda direkt till arbete. Dina
jobbmöjligheter ökar ytterligare om du har ett
tekniskt kunnande, kan läsa ritningar och har en
förståelse för produktionsprocesser. Inte sällan
tar arbetsgivarna in personal från bemannings-
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företag och för att öka jobbchanserna är det bra
att ta kontakt med dessa företag, i synnerhet
om du söker jobb som montör, truckförare eller
maskinoperatör. Du bör då vara strukturerad och
hantverksskicklig och har du dessutom körkort är
det en fördel då bemanningsföretagen ofta kräver
arbete på olika platser. Söker du jobb som bil- eller lastbilsmekaniker och har en fordonsteknisk
utbildning på gymnasiet är dina möjligheter till
jobb mycket goda. Om du som fordonsmekaniker
också har kunskap om specifika fordonsmärken,
delsystemen och felsökning ökar dina jobbmöjligheter ytterligare. I övrigt är yrken som plåtslagare, CNC-operatörer och olika former av tekniker
heta inom länets industri just nu.
Goda jobbmöjligheter: CNC-operatörer, fordonsmekaniker,
lackerare och industrimålare, maskinoperatörer (flera
inriktningar), maskinställare, montörer av elektrisk och
elektronisk utrustning, processoperatörer inom stål- och
metallverk, smeder, svetsare, tunnplåtslagare, verktygsmakare
Medelgoda jobbmöjligheter: maskinoperatörer inom
livsmedelsindustri, montörer av metall-, gummi- och
plastprodukter, processoperatörer inom trä- och
pappersindustri
Mindre goda jobbmöjligheter: handpaketerare,
prepresstekniker, tryckare och bokbindare, övriga montörer

Data, teknik och naturvetenskap
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att det finns ett ständigt behov av
personal inom yrkesområdena data och teknik
inom flertalet branscher, såväl offentliga som privata. Det krävs ofta en högskoleutbildning för att
få jobb och arbetsgivarna söker gärna efter olika
former av spetskompetens i kombination med erfarenhet, och därför kan nyutexaminerade möta
en tuffare arbetsmarknad. Detta gäller för såväl
ingenjörer och tekniker som IT-personal. Dina
jobbchanser stärks med en högre utbildningsnivå, men praktiska erfarenheter från studietiden
och goda kunskaper i engelska kan också öka
chansen till första jobbet. Ett tips för dig som är i
slutet av din utbildning är att göra ditt examensarbete på ett specifikt företag. Denna genväg kan
fylla på ditt cv och ge dig kontakter som kan vara
värdefulla under hela yrkeslivet.
Jobbmöjligheterna för dig med teknisk utbildning är goda då ingenjörer och tekniker söks
inom flera områden, exempelvis inom bygg,
elektronik och maskin. Analytisk förmåga,
problemlösning och god samarbetsförmåga är
då egenskaper som stärker dina jobbchanser och
erfarenhet av projektledning är meriterande. I
länet går det särskilt bra för byggindustrin och
jobben bedöms bli fler till följd av bland annat

pensionsavgångar och bostadsbristen. Behovet av
byggingenjörer kommer därför att bestå under en
bra tid framöver.
Arbetsgivare inom IT-sektorn behöver ständigt
anställa personal, varför IT-arkitekter, testare
och mjukvaru- och systemutvecklare är mycket
eftertraktade, i synnerhet om du har kunskaper
i ett eller flera programmeringsspråk som exempelvis Java, C++ och Python. Söker du jobb
som systemutvecklare är det bra om du har en
pedagogisk förmåga eftersom du ofta kan komma
att utbilda kunder som använder systemen.
Utvecklingen inom branschen går snabbt, vilket
ställer extra höga krav på aktuell och uppdaterad
kompetens.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare,
ingenjörsyrken inom elektroteknik, kemi och kemiteknik,
logistik, maskinteknik, drifttekniker, fastighetsförvaltare,
kemister, laboratorieingenjörer, miljö- och
hälsoskyddsinspektörer, mjukvaru- och systemutvecklare,
nätverks- och systemtekniker, stadsplanerare, supporttekniker,
systemanalytiker och IT-arkitekter, systemtestare och
testledare, tandtekniker och ortopedingenjörer
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Bygg och anläggning

Transport

Byggkonjunkturen i länet är stark och statistik
visar att det inte har byggts så mycket på 40 år.
Detta gäller inte bara bostäder utan även infrastruktur. Sammantaget innebär det att efterfrågan på arbetskraft är stark och jobbmöjligheterna
i branschen är mycket goda, vilket de bedöms
vara under en längre tid framöver. Många byggbolag uppger att de inte kan täcka personalbehoven och därför letar många av företagen efter
personal i andra länder.
Det finns stora behov på yrkesgrupper med
såväl eftergymnasial utbildning såsom byggingenjörer och kalkylatorer som yrken med gymnasial utbildning som exempelvis ställningsbyggare,
plåtslagare och vvs-montörer. Jobbsituationen
har ljusnat för nyutexaminerade från Yrkeshögskolan och lärlingar som kommer från gymnasiets byggprogram. Vill du jobba inom byggbranschen bör du tänka på att verksamheterna är
mansdominerade och säsongsbetonade.

I ett glest bebott land är transporter mycket viktiga, särskilt i Halland som ligger på en strategisk
plats mellan storstäderna Göteborg/Oslo och
Malmö/Köpenhamn. Transportsektorn går bra
när konjunkturläget är positivt för industrin och
byggbranschen då varor behöver transporteras.
Yrkesområdet har flera yrken med krav på
minst gymnasieutbildning. Ibland kan även
en specialistutbildning krävas. Jobbchanserna
inom yrkesområdet är bäst för lastbilsförare och
taxiförare, men även för lok- och bussförare.
Person- och godstransporter är ansvarsfulla
uppdrag och därför ställs det krav på dig som
vill bli buss- eller lastbilsförare att ha ett giltigt
yrkeskompetensbevis (YKB). För att jobba som
taxichaufför behöver du ha en taxiförarlegitimation från Tansportstyrelsen. Att industrin går
bra gynnar även truckförare. Vill du jobba som
truckförare krävs det att du har specifika truckkort och som person bör du vara ansvarsfull och
ha god koordinationsförmåga.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, betongarbetare,
byggnadsplåtslagare, civilingenjörsyrken inom bygg och
anläggning, golvläggare, murare, målare, ställningsbyggare,
takmontörer, träarbetare och snickare, vvs-montörer

Goda jobbmöjligheter: buss- och spårvagnsförare,
lastbilsförare, lokförare, taxiförare och truckförare
Medelgoda jobbmöjligheter: flygvärdinnor, lager- och

Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och
anläggning
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terminalpersonal, piloter, transportledare, tågvärdar
Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare, reklamutdelare

Naturbruk

Pedagogiskt arbete

Arbetstillfällena inom naturbruket är i hög grad
säsongsberoende och blir inte fler, vilket beror på
den tekniska utvecklingen. Detta medför att det
ställs högre krav på teknisk kunnande hos dig
som funderar på att jobba inom skogs- och jordbruksyrken, som till exempel för maskinreparatörer, skogsmaskinförare och lantbrukare som
sköter mjölkning genom avancerad robotteknik.
Särskilt inom jordbruket är konkurrensen från
utlandet hård och länets arbetsgivare anlitar ofta
utländsk personal eller köper in tjänster i stället
för att anställa.
Möjligheterna för jobb inom skogs- och jordbruket ökar betydligt om du har slutfört utbildning på naturbruksgymnasium eller Yrkeshögskolan. Det är även bra att ha körkort och vana av
att köra traktor.

Det råder stor brist på lärare runtom i länet,
vilket främst beror på att många går i pension
samtidigt som för få utbildas för att fylla luckorna
som uppstår. Olika sorters lärarutbildningar är
därför ett hett tips och de allra flesta har jobb i
samband med att man tar examen. Jobbmöjligheterna bedöms vara mycket goda för förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare i såväl
yrkesämnen som i allmänna ämnen. Dessa yrken
omfattas nu av en särskild lönesatsning och fler
har också möjlighet att bli förstelärare som är ett
speciellt uppdrag för särskilt kvalificerade lärare.
Det är krav på lärarlegitimation för de flesta
läraryrken, vilket skapar goda förhandlingslägen
på arbetsmarknaden för dig som har både utbildning och legitimation. Det råder även brist på
fritids- och specialpedagoger i Halland, vilket gör
att deras position på arbetsmarknaden är goda.
Som lärare och pedagog bör du vara kommunikativ, ha pedagogisk förmåga och tycka om att
jobba med människors utveckling.

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och

Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare,

skogsmaskiner, lantmästare, skogsarbetare, skogsmästare,

grundskollärare, gymnasielärare, speciallärare och

trädgårdsanläggare, uppfödare och skötare av lantbrukets djur

specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, universitetsoch högskolelärare

Medelgoda jobbmöjligheter: djuruppfödare, växtodlare,
veterinärer

Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Länets befolkning ökar och blir äldre i rask takt,
vilket gör att behovet av personal inom vård
och omsorg samt socialt arbete ökar. Därtill går
många inom yrkesområdet i pension. Det händer
att länets arbetsgivare tidvis har svårt att täcka
behoven, vilket i synnerhet gäller de glest befolkade delarna av länet. För att kunna upprätthålla
servicenivån inom vården kommer fler att behöva
lockas från andra länder. Detta gäller för bland
annat läkare, tandsköterskor och specialistsjuksköterskor. De nyanlända som kommer till länet är
ett välbehövligt tillskott till arbetsmarknaden och
hjälper till att fylla personalbehovet, förutsatt att
integrationen är lyckosam. Till följd av det ökade
flyktingmottagandet är jobbchanserna mycket
goda för socialsekreterare, biståndsbedömare och
kuratorer. Om du är intresserad av dessa yrken
kan en socionomutbildning eller beteendevetenskaplig utbildning vara något för dig. Om du är
intresserad av dessa yrken bör du ha förmågan att
förstå andra människors livssituation och emellanåt kan du behöva fatta svåra beslut som kan
påverka individernas livssituation.
Jobbmöjligheterna bedöms vara mycket goda
om du kan uppfylla kraven på rätt utbildning.
Förutom ovannämnda yrken gäller det bland annat arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker,
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logopeder, psykologer och sjuksköterskor. Söker
du dig till dessa yrken kan du välja och vraka var
du vill bo och arbeta, eftersom jobbmöjligheterna
är goda i alla länets kommuner. Detta gäller även
om du vill bli undersköterska. Du har en fördel
om du har fullgjort gymnasieskolans omvårdnadsprogram, men du kan också läsa din utbildning på Komvux eller Yrkeshögskolan. Väljer du
att bygga på din grundutbildning med kurser
inom exempelvis demensvård, psykiatri eller
funktionshinder stärks dina jobbchanser avsevärt. Jobben finns på sjukhus, på äldreboenden
eller inom hemtjänsten, där det ofta ställs krav på
körkort.

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter,
barnmorskor, biomedicinska analytiker, biståndsbedömare,
fysioterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor (samtliga
inriktningar), läkare, personliga assistenter, psykologer,
socialsekreterare, specialistsjuksköterskor, tandläkare,
tandsköterskor och undersköterskor.
Medelgoda jobbmöjligheter: behandlingsassistenter, dietister,
fritidsledare, receptarier, vårdare och boendestödjare.
Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare och vårdbiträden.

Ekonomi, administration, kultur och media
Jobben inom ekonomi, administration, kultur och
media finns både inom den offentliga förvaltningen, men också i privat sektor. Flera yrken finns
representerade i princip i alla branscher, exempelvis informatörer, jurister och ekonomer av olika
slag. Eftersom det finns många som utbildar sig
inom dessa områden är konkurrensen hård, men
det kan variera mellan yrken. Säkert är att erfarenhet och referenser väger tungt och någon form
av eftergymnasial utbildning rekommenderas. För
att sticka ut från mängden är det bra att ha goda
språkkunskaper, hög datormognad och utlandserfarenhet. Det gäller för bland annat controllrar,
redovisningsekonomer och revisorer.
De senaste åren har jobbmöjligheterna förbättrats markant inom den offentliga förvaltningen.
Detta gäller både kommunala verksamheter och
statliga myndigheter och framför allt yrkesgrupper
med krav på högskoleutbildning. Exempel på yrken är socialförsäkringshandläggare, skattehandläggare, hr-specialister och medicinska sekreterare. Arbetsförmedlingens undersökningar visar
att det främst är inom länets glest befolkade delar
där yrkesgrupperna är svårrekryterade, vilket har
medfört att du har goda förhandlingsutrymmen
om du uppfyller kraven och kan tänka dig att bo i
eller pendla till en sådan kommun.

Yrken inom media- och kulturbranschen har
dystra framtidsutsikter. Journalistutbildningar
är populära, men jobben i länet blir inte fler. Du
förbättrar dina jobbmöjligheter genom digital
kompetens och brett kontaktnät. Konkurrensen
kan även vara tuff för dig som vill bli konstnär,
musiker eller skådespelare, där du bör vara
medveten om att projekt- och timanställningar är
vanliga och många i branschen försörjer sig genom
ett kompletteringsjobb utanför kultursektorn. Det
finns en rikstäckande specialarbetsförmedling
som du kan vända dig till om du är nyfiken på
yrkesområdet – Arbetsförmedlingen Kultur Media
(denna ansvarar för yrken som till exempel serietecknare, tatuerare, DJ, dansare, musikproducent
och fotograf).
Goda jobbmöjligheter: chefssekreterare och vdassistenter, controllrar, medicinska sekreterare,
personal- och hr-specialister, redovisningsekonomer och
socialförsäkringshandläggare.
Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier,
ekonomiassistenter, jurister, organisationsutvecklare,
skattehandläggare och tolkar.
Mindre goda jobbmöjligheter: finansanalytiker och
investeringsrådgivare, informatörer, kommunikatörer och
pr-specialister, journalister, kontorsassistenter och sekreterare
och värdepappersmäklare.
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Försäljning, hotell, restaurang och service
Hallands län med sin vackra kust lockar många
turister från alla världens hörn, särskilt under
sommarhalvåret. Detta faktum, tillsammans
med en växande befolkning som efterfrågar en
stor variation av service, gör att många anställs
inom den privata tjänstesektorn. En stor del av de
som arbetar här är ungdomar då det finns många
ingångsjobb. Några exempel är café- och restaurangbiträden, hotellreceptionister och försäljare.
Om du är intresserad av något av dessa yrken bör
du tänka på att kvälls- och helgarbete samt timanställningar är vanliga. Gemensamt för yrkena
är att du bör vara stresstålig och serviceinriktad
samt att du trivs med att vistas bland människor.
Har du fullgjort en gymnasieutbildning, gärna
från handels- eller hotell- och restaurangprogrammet, stärks jobbchanserna ytterligare.
Hotell- och restaurangprogrammet är också en
bra väg för dig som vill arbeta som kock, bagare,
bartender eller servitör. Inom dessa yrken har
du i dagsläget mycket goda chanser till jobb,
i synnerhet om du har någon form av spetskompetens som skulle kunna vara specialkost,
maträtter med ursprung från andra länder eller
vinkunskaper. Kan du dessutom utmärka dig på
arbetsmarknaden genom att referera till positiva
referenser och påvisa språkkunskaper bör du inte
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ha några större svårigheter med att hitta jobb.
Arbetsmarknadsläget har blivit allt ljusare för
kriminalvårdare, väktare och poliser. Polismyndigheten omorganiseras och växer och den som
klarar utbildning och efterföljande aspiranttid
som gäller har inga svårigheter att få anställning
som polis. Antagningskraven till utbildningen
har också sänkts för att fler ska kunna komma in.
Även för soldater väntas jobbmöjligheterna vara
goda. En förutsättning är att man har genomgått
och klarat Grundläggande Militär Utbildning
(GMU). Möjligheterna till arbete kan variera
beroende på om man söker hel- eller deltidstjänst
inom Försvarsmakten. Gemensamt för dessa
yrken är att du bör vara stresstålig, ha god självkänsla och god fysisk förmåga.
Goda jobbmöjligheter: bartendrar, företagssäljare, kockar och
kallskänkor, kriminalvårdare, kundtjänstpersonal, inköpare
och upphandlare, poliser, saneringsarbetare, servitörer,
soldater och väktare.
Medelgoda jobbmöjligheter: cafébiträden,
fastighetsmäklare, frisörer, lokalvårdare, massageterapeuter,
säkerhetsinspektörer och telefonförsäljare.
Mindre goda jobbmöjligheter: banktjänstemän, butikssäljare
dagligvaror och fackhandel, inköps- och orderassistenter,
kassapersonal, marknadsanalytiker och marknadsförare och
hotellreceptionister

Vilket yrke väljer du?
På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om yrken. I Yrken A-Ö hittar du yrkesbeskrivningar och intervjuer med folk som jobbar i olika yrken. Det finns också fler än 160 korta
yrkesfilmer där olika människor själva beskriver sitt yrke. Du kan även använda vår app Yrkesguiden
för att ta reda på mer om yrken.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer

”Att stödja det friska
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska.

”Roligast är att skapa själva produkten,
se den lanseras och få feedback
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare

Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken.
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
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Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser.
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete.
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.
Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn
till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning
inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i
framtiden.
På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer.
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.
Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771-416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.
Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
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SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB

