JOBBMÖJLIGHETER
i Kalmar län 2017
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Det blir fler jobb 2017
Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för
olika yrken i Kalmar län under 2017. Många arbetsgivare i länet ser positivt på framtiden och kommer att anställa fler. Jobbmöjligheterna är goda för dig som vill arbeta
inom vård, omsorg, pedagogiskt arbete, data/it och bygg samt anläggning.
Var finns jobben och vad krävs för att få dem?
Det går bra för många arbetsgivare i Kalmar
län och det närmaste året kommer fler jobbtillfällen skapas hos både privata och offentliga
arbetsgivare. Det finns också ett behov av att
anställa ny personal för att ersätta personer
som byter jobb eller går i pension. Möjligheterna till arbete i Kalmar län kommer alltså att
öka jämfört med förra året.
Jobbmöjligheterna i länet är störst inom
hälso- och sjukvården, men även inom vård och
omsorg, pedagogiskt arbete, data, teknik samt
bygg och anläggning.
Generellt sett är möjligheterna bättre inom
de yrken som kräver en längre utbildningsbakgrund (högskole- eller yrkesutbildning) och för
personer som har lång yrkeserfarenhet.
Konkurrensen kommer däremot att fortsätta
vara hård inom de yrken som har lägre krav på
utbildning. Det betyder att det även fortsättningsvis är viktigt att vara aktiv i sitt arbetssökande.

Förbättra dina jobbmöjligheter
Jobbmöjligheterna varierar mellan olika yrken.
Överlag krävs det att du har en godkänd gymnasieutbildning för att kunna konkurrera om
det sökta jobbet. Om du inte fullt ut har den
formella kompetensen eller erfarenheten kan
viljan att lära, samarbetsförmåga samt stark
initiativ- och drivkraft ge dig goda möjligheter
att konkurrera om jobbet. Har du dessutom
körkort och kan tänka dig att resa en längre
sträcka till din arbetsplats ökar dina möjligheter ytterligare.
För dig som söker jobb inom yrken där
konkurrensen är hårdare är det viktigt att ta
reda på vad du behöver för att uppfylla arbetsgivarnas krav. För att öka dina möjligheter att
få jobb är det bra att vara öppen för mer än ett
yrke.

Kort om Jobbmöjligheter 2017
2

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 alla anställda i Kalmar län fördelar sig mellan olika
yrkesområden. Flest anställda finns inom hälso- och sjukvård samt socialt
arbete. Många jobbar också inom tillverkning, drift och underhåll. Nästan
lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service. Antalet
anställda är lägst inom naturbruk.

Andelen anställda per yrkesområde i Kalmar län
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1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 23 %
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2. Tillverkning, drift och underhåll: 20 %
3. Försäljning, hotell, restaurang och service: 17 %
4. Ekonomi, administration, kultur och media: 10 %
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5. Pedagogiskt arbete: 9 %
6. Transport: 6 %
7. Bygg och anläggning: 6 %

5.

8. Data, teknik och naturvetenskap: 5 %

2.

9. Naturbruk: 4 %
4.
Andelen anställda per yrkesområde i Kalmar län. Chefer, militärer och
anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB.
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Tillverkning, drift och underhåll
Kalmar län har en stark industritradition och
många av de yrken som finns inom tillverkning,
drift och underhåll finns i länets industrier. Inom
området finns både yrken med krav på yrkesutbildning och de där du kan få utbildning av
arbetsgivaren.
Inom de yrken som kräver yrkesutbildning
förbättras jobbmöjligheterna något. I takt med
att utvecklingen i industrin har förändras har
också kravet på dig som vill jobba där ökat.
Arbetsgivarna efterfrågar minst godkänd gymnasieutbildning, gärna från det industritekniska
programmet. Har du dessutom ett gott tekniskt
kunnande, kan läsa ritningar samt förståelse för
produktionsprocesser så ökar dina chanser till
jobb ytterligare.
För maskinoperatörer är jobbmöjligheterna
generellt goda. Är du en strukturerad och skicklig
hantverkare med erfarenhet av att programmera
ökar du dina chanser att hitta ett arbete. Vill du
arbeta som processoperatör eller montör bör du
vara beredd på att hårdare konkurrens. Tidigare
erfarenhet av yrket eller en kompletterande ut-
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bildning ökar dina chanser att hitta arbete.
Söker du jobb som motorfordonsmekaniker och
har en fordonsteknisk utbildning och erfarenhet inom yrket har du mycket goda möjligheter
till jobb. Kunskap om specifika fordonsmärken,
delsystem och avancerad felsökning ökar dina
jobbmöjligheter ytterligare.
Svetsare med flera certifikat, yrkeserfarenhet
samt kompetens inom plåtslageri har också goda
möjligheter till arbete. Konkurrensen är däremot
tuffare för svetsare som har en grundutbildning,
men saknar erfarenhet från yrkeslivet.
Goda jobbmöjligheter: drifttekniker, elektronikreparatörer,
elektriker, fastighetsskötare, fordonsmontörer, lackerare
och industrimålare, maskinoperatörer, montörer,
motorfordonsmekaniker, svetsare, tunnplåtsslagare.
Medelgoda jobbmöjligheter: Distributionselektriker, montörer
inom elektronik, fastighetstekniker.

Mindre goda jobbmöjligheter: processoperatörer trä- och
pappersindustri, vaktmästare.

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
De närmaste åren kommer jobbmöjligheterna
inom hälso- och sjukvården att öka. Stora pensionsavgångar och en växande befolkning gör att
fler behöver anställas. En stor del av jobben finns
att söka i den offentliga sektorn, men antalet
privata utförare är också stort. Många yrken kräver att du har en längre utbildning och därför är
chanserna goda för dig som har läst vidare efter
gymnasiet.
De yrken som inte ställer krav på någon längre
eftergymnasialutbildning, till exempel barnskötare och personliga assistenter, har många
sökande till varje jobb och konkurrensen är hård.
Har du en vidareutbildning eller specialkunskaper i exempelvis funktionsnedsättning blir det
lättare att konkurrera om de lediga platserna.
Jobbmöjligheterna för länets personliga assistenter har förbättrats något, men det är fortfarande många som söker de lediga jobben. Som
personlig assistent spelar ofta personkemin med
den som är i behov av assistans en viktig roll vid
anställning.
Undersköterskor är en av de största yrkesgrupperna i länet och här ökar behovet av personal.
Allt fler äldre behöver omvårdnad och det stärker
jobbmöjligheterna.

Gymnasiets vård- och omsorgsprogram ger
dig möjlighet att arbeta som undersköterska och
väljer du att bygga på din grundutbildning med
kurser inom bland annat demensvård, psykiatri
eller funktionshinder är dina jobbmöjligheter
goda framöver.
Flera av yrkena inom vård och omsorg är legitimationsyrken. Behovet av läkare, erfarna psykologer och sjuksköterskor är stort på flera håll
i länet. För dig som söker dessa yrken är möjligheterna till jobb mycket goda. Har du dessutom
läst och färdigställt en specialistutbildning är du
särskilt eftertraktad.
För många av yrkena är körkort ett krav,
särskilt om du önskar att arbeta utanför länets
centralorter.
Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter,
barnmorskor, barnskötare, behandlingsassistenter
och socialpedagoger, biomedicinska analytiker,
biståndsbedömare, läkare, personliga assistenter,
sjuksköterskor (grundutbildade och specialistutbildade),
socialsekreterare, tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor,
undersköterskor, veterinärer, vårdare och boendestödjare.

Medelgoda jobbmöjligheter: fritidsledare, receptarier,
vårdbiträden.
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Försäljning, hotell, restaurang och service
En stor del av de nya jobb som skapas i Kalmar
län finns inom försäljning, hotell, restaurang och
service. Många arbeten kräver inte någon eftergymnasial utbildning vilket gör att konkurrensen
om jobbtillfällena många gånger är stor. Många
av de som arbetar i branschen är unga och det är
vanlig att man byter till ett annat yrke efter ett
tag. Det gör att det skapas nya jobbtillfällen och
viktiga ingångsjobb för många. Jobb inom försäljning, hotell, restaurang och service är till viss
del säsongsbetonade och tim- och deltidsanställningar är vanliga.
Vill du arbeta som inköpare, marknadsförare
eller säljare behöver du vidareutbilda dig efter
gymnasiet. Gemensamt för flera av yrkena är att
dina möjligheter till arbete ökar om du är serviceinriktad, har en god kommunikationsförmåga
och är intresserad av att träffa människor.
För kockar och bagare/konditorer är chanserna
till jobb goda. Har du erfarenhet inom yrket eller
någon form av specialistkunskap stärker du dina
chanser ytterligare. För dig som söker jobb som
servitör eller kafé- och konditorbiträde är jobbmöjligheterna också goda, även om konkurrensen
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om jobben är något tuffare. God servicekänsla
och samarbetsförmåga ökar dina möjligheter till
arbete.
För poliser är möjligheterna till jobb goda om
du har avslutat aspiranttiden. Däremot är det
många som söker till de utbildningsplatser som
finns i landet.
Bland frisörer, hudterapeuter och massörer
finns det många egenföretagare. Möjligheterna
till anställning är medelgoda, men chanserna
ökar betydligt om du tagit ett gesällbrev eller har
en utbildning som är godkänd av ett branschförbund.
Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, kockar,
frisörer, företagssäljare, hovmästare/ servitörer,
hudterapeuter, kriminalvårdare, poliser, renhållnings- och
återvinningsarbetare.
Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänsteman, bartender,
fastighetsmäklare, inköpare och upphandlare, kafé- och
konditorbiträden, marknadsanalytiker, marknadsförare,
massörer.
Mindre goda jobbmöjligheter: butikssäljare,
hotellreceptionister, restaurang- och köksbiträden,
saneringsarbetare.

Ekonomi, administration, kultur och media
Jobben inom ekonomi, administration, kultur
och media finns i såväl privat som offentlig sektor. Konkurrensen om jobben är hård och ofta
krävs det att du har en högskoleutbildning för
yrken som ekonom, jurist och bibliotekarie.
Inom andra yrken, som exempelvis löneekonom
och personaladministratör, kan det räcka med
en godkänd gymnasieutbildning. Ett sätt att öka
dina framtida jobbmöjligheter är att redan under
studietiden skaffa dig erfarenhet inom det område du önskar arbeta, genom exempelvis praktik
eller examensarbeten.
Som controller, jurist och informatör/kommunikatör och PR-specialist är möjligheterna till
jobb medelgoda. Dina chanser ökar om du har
yrkeserfarenhet och en god analytisk förmåga.
Bäst bedöms jobbmöjligheterna bli för dig som
vill jobba som medicinsk sekreterare, bibliotekarie, arkivarie och redovisningsekonom. För
medicinska sekreterare har arbetet förändrats
under de senaste åren och det ställs krav på en
allt bredare kompetens. Dina jobbchanser ökar
om du har kunskaper i främmande språk, har god

datorvana, är serviceinriktad och noggrann.
För vissa yrken inom området, så som kontorsassistenter och sekreterare, är grundkravet
godkänd gymnasieutbildning. Det är många som
söker de här tjänsterna, vilket gör att konkurrensen i vissa fall är hård. Med kompetens inom flera
sakområden, exempelvis löne-, redovisning- och
personalfrågor, goda IT- och språkkunskaper och
tidigare erfarenhet av arbetet ökar dina jobbmöjligheter ytterligare.
Goda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier, ledningsoch organisationsutvecklare, medicinska sekreterare,
personal- och hr-specialister, redovisningsekonomer,
skattehandläggare, tolkar, utredare/handläggare.
Medelgoda jobbmöjligheter: chefssekreterare och
vd-assistenter, controllrar, försäkringssäljare/
försäkringsrådgivare, informatörer/kommunikatörer/prspecialister, jurister, löne- och personaladministratörer,
skadereglerare och värderare, skolassistenter
Mindre goda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter,
kontorsassistenter och sekreterare, kontorsreceptionister,
telefonister.
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Pedagogiskt arbete

Bygg och anläggning

Jobbmöjligheterna är mycket goda för samtliga
pedagogiska yrken i Kalmar län 2017. Det hänger
samman med att barnkullarna växer samtidigt
som många anställda förväntas gå i pension.
Bäst jobbmöjligheter har förskollärare, fritidspedagoger samt gymnasielärare i yrkesämnen.
Det är också brist på lärare i estetiska och praktiska ämnen.
De flesta yrkena inom pedagogiskt arbete kräver
att du har en högskoleutbildning och lärarlegitimation. Söker du däremot jobb som yrkeslärare
omfattas du inte för närvarande av kravet på
lärarlegitimation. Specialpedagoger är en grupp
inom lärarna som verkar inom alla skolans nivåer
och har mycket goda jobbmöjligheter.
Lärarjobben finns att söka inom både kommunal
och privat sektor. För att arbeta med pedagogiska yrken bör du ha en god kommunikativ och
pedagogisk förmåga samt tycka om att jobba med
människors utveckling.

Det kommer att byggas fler bostäder i länet och
möjligheterna till jobb är goda inom många yrken
under året. För nyutexaminerade från Yrkeshögskolan och lärlingar som kommer direkt från
gymnasiets byggprogram har jobbsituationen
förbättrats. Fler än tidigare hittar ett första arbete
direkt efter studierna.
Läser du till träarbetare kan det vara något
svårare att få lärlingsplats eftersom det är många
som väljer denna bygginriktning. För dig som
har gått klart din utbildning och har ett färdigt
yrkesbevis är jobbmöjligheterna goda inom flera
byggyrken. Har du också erfarenhet av yrket,
är dubbelkompetent (exempelvis både anläggningsmaskinförare och betongarbetare) eller har
erfarenhet av att leda och styra arbetet är dina
chanser till jobb mycket goda.
Vill du jobba inom bygg och anläggning bör du
tänka på att verksamheterna är säsongsbetonade,
vilket innebär att det finns fler jobb att söka under
våren och sommaren.
Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare,
anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnads- och

Goda jobbmöjligheter: elevassistenter, fritidspedagoger,
förskollärare, grundskolelärare, gymnasielärare, lärare inom
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ventilationsplåtslagare, golvläggare, montörer, murare,
plattsättare, träarbetare/snickare, vvs-montörer.

yrkesämnen, speciallärare och specialpedagoger, studie- och

Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och

yrkesvägledare, universitets- och högskolelärare.

anläggning, ställningsbyggare.

Data, teknik och naturvetenskap
De flesta yrken inom data, teknik och naturvetenskap har goda jobbmöjligheter. Det krävs ofta
en utbildning efter gymnasiet för att få jobb och
arbetsgivarna söker gärna efter olika former av
spetskompetens i kombination med erfarenhet.
Därför kan nyutexaminerade möta en något tuffare arbetsmarknad.
För dig med en teknisk utbildning är jobbmöjligheterna goda. Ingenjörer med olika inriktningar söks inom flera områden, exempelvis
inom bygg, elektronik, elkraft och maskin. Då du
i många situationer arbetar både självständigt
och i grupp är det viktigt att ha god samarbetsförmåga, att du är bra på lösa problem och har en
god analytisk förmåga. Är du dessutom pedagogisk och har erfarenhet av projektledning ökar
dina chanser till jobb ytterligare, då du ofta kan
behöva leda och förklara för kunder eller medarbetare vad som behöver utvecklas.
It-området utvecklas i snabb takt och det kräver att dina kunskaper är aktuella. Dina jobbmöjligheter ökar om du kan flera olika programmeringsspråk. Arbetsgivarna ser gärna att du har
erfarenhet av branschen och därför kan praktik
under studietiden vara en merit och öka chansen
till det första jobbet.
Det är inte ovanligt att arbetsgivarna söker och

rekryterar personer från övriga delar av världen.
Goda kunskaper i engelska öka dina chanser till
anställning. Söker du jobb som mjukvaru- och
systemutvecklare har du goda chanser till arbete.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare,
civilingenjörer med olika inriktningar, datatekniker, ingenjörer
med olika inriktningar, mjukvaru- och systemutvecklare,
systemadministratörer, testare och testledare.
Medelgoda jobbmöjligheter: fastighetsförvaltare, kemister,
laboratorieingenjörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer,
nätverks- och systemtekniker, supporttekniker.
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Transport

Naturbruk

Området innehåller en blandning av yrken där
kraven kan variera beroende på yrke. Grundkravet är ofta gymnasieutbildning. Oavsett vilket
yrke du söker inom transportområdet så förbättras dina jobbchanser om du har en god känsla för
service och planering. Merpartern av yrkena kräver också att du har ett körkort eller förarbevis.
Bäst förväntas jobbmöjligheterna bli för länets
buss- och lastbilsförare. Har du som lastbilsförare också ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB)
samt ett ADR-intyg för transport av farligt gods
ökar dina chanser till jobb.
Arbetsmarknaden är också god för länets
truckförare. Erfarenhet, en god logistisk förmåga, datorvana samt truckkort (särskilt för de
tyngre truckarna) ökar dina möjligheter till jobb.

Jobbmöjligheterna är goda för dig som funderar
på att arbeta inom naturbruk i länet. Det finns
fortfarande arbeten inom området som inte ställer några särskilda krav på utbildning. Det är
viktigt att tänka på att ett arbete inom naturbruk
kan innebära stora säsongsvariationer.
Söker du arbete som skogsmaskinförare är jobbutsikterna mycket goda, speciellt om du har erfarenhet av yrket. Moderna skogsbruksmaskiner
har blivit allt mer avancerade i takt med datorisering och övrig utveckling inom skogsbruket. Det
ställer allt större krav på dig som vill jobba som
förare av dessa maskiner. Du ökar dina chanser
till att hitta ett arbete om du avslutat en utbildning på naturbruksgymnasiet.
Inom andra yrken, så som trädgårdsarbetare är
kraven på utbildning inte lika höga, vilket gör att
det är många som söker och konkurrerar om de
lediga jobben.
Goda jobbmöjigheter: förare av jordbruks- och

Goda jobbmöjigheter: buss-, lastbils- och truckförare,

skogsbruksmaskiner, skogsarbetare, trädgårdsanläggare,

transportledare och transportsamordnare.

uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur, växtodlare och
djuruppfödare med blandad drift.

Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare- och
postterminalarbetare, tågvärdar, lager- och terminalarbetare,
lokförare, taxiförare, lagerarbetare.

10

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, frukt
och bär.

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

