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Många nya jobb i Västsverige
Denna broschyr vänder sig till dig som söker vägledning om jobbmöjligheter
i Västra Götalands län under 2018. Många jobb växer fram i olika branscher,
till exempel inom vård, omsorg och skola. Det går bra för länets arbetsgivare,
vilket gör att många yrkesgrupper behöver rekryteras.
Fler jobb på bred front
Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och
det skapas många nya jobb i flertalet yrkesområden i Västsverige under det kommande året.
Jobbmöjligheterna i länet är större än på länge
då många företag behöver utöka sin personalstyrka samtidigt som det råder stora pensionsavgångar där personal behöver ersättas. Under
2018 kommer jobbmöjligheterna vara särskilt
goda inom områdena bygg och anläggning,
pedagogik, teknik och naturvetenskap samt
inom hälso- och sjukvård. Många yrken där det
finns goda jobbmöjligheter framöver kräver en
högskole- eller yrkesutbildning, men det skapas
också arbetstillfällen inom yrken med lägre
krav på utbildning och erfarenhet. Konkurrensen om de så kallade ingångsjobben är dock
hög då många söker de lediga jobben. Exempel

på sådana yrken finns inom hotell, restaurang
och handel. Du som har en slutförd gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet gynnas
särskilt av det goda läget på arbetsmarknaden.
Hur förbättras jobbchanserna?
En godkänd gymnasieutbildning är i regel
grundkravet på dagens arbetsmarknad. För
en stor andel av jobben krävs även en eftergymnasial utbildning. Att vidareutbilda sig
är i de flesta fall en god investering. Du ökar
dina jobbchanser med goda språkkunskaper,
körkort samt vilja att pendla till arbetet. Att
framhäva positiva personliga egenskaper såsom
god social förmåga, samarbetsvilja och en stark
drivkraft är viktigt, och kan i vissa fall vara
betydelsefullare för arbetsgivare än formell
kompetens.

Kort om Jobbmöjligheter 2018
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Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2017. 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 2018.

Här arbetar flest idag
I diagrammet nedan ser du hur länets anställda fördelas mellan olika yrkesområden. Flest anställda finns inom försäljning, hotell, restaurang och
service där många unga hittar sina första jobb efter gymnasiet, eller tidigare
som ett extrajobb. En stor andel i länet arbetar också inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete.
Andelen anställda per yrkesområde i Västra Götalands län
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Andelen anställda per yrkesområde 2015, Västra Götalands län 16–64 år.
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna.
Källa: SCB.
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Försäljning, hotell, restaurang och service
Många nya arbetstillfällen skapas inom försäljning, hotell, restaurang och service. Här finns
flera viktiga ingångsyrken på arbetsmarknaden
och en stor andel av de som arbetar är ungdomar. Gemensamt för yrkena är att du bör vara
ansvarsfull, initiativtagande, serviceinriktad och
trivas med att möta människor. Om du är intresserad av dessa yrkesområden bör du ha i åtanke
att kvälls- och helgarbete samt timanställningar
är vanligt.
Det finns goda jobbmöjligheter inom hotell
och restaurang då länets kust lockar många
turister under sommarhalvåret. Efterfrågan på
exempelvis kockar, servitörer, café- och restaurangbiträden samt receptionister är då stor. Har
du fullgjort en gymnasieutbildning, gärna från
handels- eller hotell- och restaurangprogrammet,
stärks också jobbchanserna. Hotell- och restaurangprogrammet skapar möjligheter för dig
som vill arbeta som kock, bagare, bartender eller
servitör. Inom dessa yrken finns det goda jobbmöjligheter framöver.
För de som arbetar inom försäljning är en gymnasieutbildning ofta det grundläggande kravet.
Ett av de vanligaste yrkena inom området är företagssäljare där det är viktigt att du har mycket
goda kunskaper om företagets produkter, men
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också goda språkkunskaper och ett stort driv.
Inom försäljning återfinns också ingångsjobb
som telefonförsäljare och kundtjänstpersonal där
det finns mycket goda jobbmöjligheter det kommande året.
Inom service är yrkena varierande till både
karaktär och kompetenskrav. Som frisör, hudterapeut eller massör är det vanligt att vara egen
företagare. Söker du jobb inom dessa yrken ökar
dina jobbmöjligheter betydligt om du tagit ett gesällbrev eller om din utbildning är godkänd av ett
branschförbund. Arbetsmarknadsläget ser också
bra ut framöver för kriminalvårdare, väktare,
poliser och soldater. Gemensamt för dessa yrken
är att du bör vara stresstålig, psykiskt stabil och
ha en god fysisk förmåga.

Goda jobbmöjligheter: kockar, kundtjänstpersonal,
servitörer, poliser, soldater, telefonförsäljare, företagssäljare,
ordningsvakter, städare, restaurang- och köksbiträden,
bartendrar, kriminalvårdare och brandmän.
Medelgoda jobbmöjligheter: frisörer, hotellreceptionister,
inköpare och upphandlare, butikssäljare, banktjänstemän och
massörer.
Mindre goda jobbmöjligheter: marknads- och
försäljningsassistenter, kassapersonal och fastighetsmäklare.

Ekonomi, administration, kultur och media
Ekonomi och administration omfattar en mängd
yrken som finns representerade i såväl privat
som offentlig sektor. Kraven på utbildningsnivå
varierar mellan yrkena, men i flertalet behöver
du vidareutbilda dig efter gymnasiet. Då det
finns många som utbildar sig inom områdena är
konkurrensen i många fall stor, men det varierar
mellan yrkena. För att sticka ut som sökande
är det bra om du har goda kunskaper i språk,
datorprogram och utlandserfarenhet. Du förbättrar också dina jobbchanser om du har tidigare
erfarenhet, goda referenser och bra betyg. Som
nyexaminerad kan du initialt behöva ta ett jobb
med lägre utbildningsnivå för att få in en fot
på arbetsmarknaden och förbättra ditt cv. En
genväg in kan vara att praktisera, sommarjobba
och extrajobba för att förvärva erfarenhet under
studietiden.
Framöver finns det mycket goda möjligheter för
dig som vill arbeta som medicinsk sekreterare.
Här efterfrågar arbetsgivarna bred kompetens
och du bör kunna hantera flera olika arbetsuppgifter. Jobbmöjligheterna för dig som vill arbeta
som redovisningsekonom ser också goda ut. Här
bör du ha erfarenhet av olika ekonomiska itsystem och vara organiserad. Jobbchanserna är
särskilt goda för dig med yrkeserfarenhet.

Inom områdena media och kultur är framtidsutsikterna sämre. Det finns många populära utbildningar inom yrkesområdena, men jobben i länet
blir generellt färre vilken ökar konkurrensen.
Jobbchanserna förbättras om du har digital kompetens och ett brett kontaktnät. Då tillsvidareanställningar är ovanliga bör du vara medveten om
att många försörjer sig genom kompletteringsjobb utanför kultursektorn. Inom området finns
en rikstäckande specialarbetsförmedling som du
kan vända dig till för ytterligare information om
kulturyrken – Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Goda jobbmöjligheter: medicinska sekreterare, tolkar,
skadereglerare, controller, redovisningsekonomer, jurister
samt löne- och personaladministratörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: utredare och handläggare,
personal- och hr-specialister, ekonomiassistenter, revisorer,
bibliotekarier, skolassistenter och kontorsreceptionister.
Mindre goda jobbmöjligheter: kontorsassistenter och
sekreterare samt informatörer, kommunikatörer och
pr-specialister.
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
De kommande åren behöver hälso- och sjukvården ett stort tillskott av nya medarbetare. Det
beror dels på stora pensionsavgångar framöver,
men också på en växande befolkning i länet som
blir allt äldre och ställer högre krav på välfärdssektorn. För att kunna upprätthålla servicenivån
krävs fler anställda. Antalet som utbildar sig
täcker inte det behov som finns, vilket innebär att
rekryteringar behöver göras från andra länder.
Detta gäller för bland annat läkare, tandsköterskor och specialistsjuksköterskor.
Jobbmöjligheterna ser mycket goda ut i många
yrken framöver, särskilt i länets mer glesbefolkade områden där det är svårt att hitta personal.
För dig med eftergymnasial utbildning finns
det goda jobbmöjligheter som läkare, sjuksköterska och tandhygienist en lång tid framöver.
Jobbmöjligheterna är också goda för psykologer,
barnmorskor, biomedicinska analytiker och arbetsterapeuter. Västra Götalandsregionen, som är
en viktig aktör, har infört karriärmöjligheter för
flertalet yrken som innebär att exempelvis barnmorskor och sjuksköterskor utvecklas och blir
behöriga att utföra mer avancerade arbetsuppgifter. Utvecklingsmöjligheten gäller också för undersköterskor där jobbmöjligheterna ser mycket
goda ut framöver. Du som fullgjort omvårdnads-
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programmet på gymnasiet har en fördel, men
möjligheten finns också att utbilda sig på Komvux
eller Yrkeshögskolan. Väljer du sedan att bygga
på din grundutbildning stärks jobbchanserna ytterligare. Jobben finns på sjukhus, äldreboenden
och inom hemtjänsten, där det ofta ställs krav på
körkort.
Många arbeten inom socialt arbete återfinns i
den offentliga sektorn. Jobbmöjligheterna är goda
framöver som personlig assistent, behandlingsassistent och barnskötare. Jobbmöjligheterna är
också goda inom yrken som socialsekreterare,
biståndsbedömare och kurator. Är du intresserad
av dessa yrken bör du ha en empatisk förmåga
och god förståelse för den enskilde individen.

Goda jobbmöjligheter: psykologer, barnmorskor,
röntgensjuksköterskor, undersköterskor,
specialistsjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor,
tandhygienister, personliga assistenter, läkare,
socialsekreterare, tandläkare, arbetsterapeuter,
tandsköterskor, biståndsbedömare, receptarier, biomedicinska
analytiker, veterinärer, vårdbiträden, barnskötare,
fysioterapeuter, kuratorer och skötare.
Medelgoda jobbmöjligheter: apotekare och fritidsledare.

Pedagogiskt arbete

Naturbruk

Det råder stor brist på lärare runtom i länet,
vilket främst beror på stora pensionsavgångar
och växande barnkullar. För få utbildar sig
inom yrkesområdet för att täcka det behov som
finns framöver. Att utbilda sig till förskollärare,
grundskollärare, gymnasielärare, speciallärare
eller lärare i yrkesämnen ger därför väldigt goda
jobbmöjligheter många år framöver. Med en
eftergymnasial utbildning och lärarlegitimation
har både du som är nyexaminerad och du med
erfarenhet en mycket gynnsam position.
Lärarutbildningar kännetecknas av teori varvat
med återkommande praktik, vilket innebär att
du redan under studietiden kan söka extrajobb
som lärarvikarie och få undervisa. Som lärare
och pedagog bör du vara kommunikativ, ha god
pedagogisk förmåga och tycka om att jobba med
enskilda individers utveckling.

Inom yrkesområdet finns yrken inom jord- och
skogsbruk. Kraven på utbildning varierar men
vanligast är en gymnasial utbildning. Många som
arbetar inom området är egenföretagare. Medelåldern är hög och många väljer att avveckla sin
verksamhet då det inte finns någon efterträdare.
Samtidigt har antalet anställda generellt minskat
de senaste åren på grund av den tekniska utvecklingen. Utvecklingen ställer i sin tur allt högre
krav på tekniskt kunnande inom många yrkesgrupper, såsom skogsmaskinförare, veterinärer
och djurskötare.
För dig med en slutförd utbildning från ett
naturbruksgymnasium eller Yrkeshögskolan är
jobbmöjligheterna goda. Dina jobbchanser ökar
om du har körkort, tekniskt kunnande och en
vana av att hantera diverse maskiner. Då säsongsvariationerna är påtagliga och det behövs
ett relativt stort antal anställda under sommarhalvåret skapas goda möjligheter för ett säsongsjobb.

Goda jobbmöjligheter: förskollärare, grundskollärare,
lärare i yrkesämnen, speciallärare och specialpedagoger,
fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare och
gymnasielärare.

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner,
uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur, växtodlare och

Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter samt universitetsoch högskollärare.

djuruppfödare med blandad drift, skogsarbetare, odlare av
jordbruksväxter, frukt och bär samt trädgårdsanläggare.
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Transport

Bygg och anläggning

Transporter är av stor vikt för Västra Götalands
län som både har en stor yta och en växande
befolkning. För de flesta yrkesgrupper krävs
normalt en gymnasieutbildning och körkort eller
någon form av förarbevis. För att arbeta inom
transport bör du vara ansvarsfull och noggrann
med säkerheten.
Jobbmöjligheterna är goda framöver för dig
som vill arbeta som lastbilsförare, bussförareoch spårvagnsförare eller taxiförare. Person- och
godstransporter är ansvarsfulla uppdrag och
därför ställs det krav på dig som vill bli buss- eller lastbilsförare att ha ett giltigt kompetensbevis
(YKB). Som taxiförare ställs det krav på att du
har taxilegitimation.
Inom lager är jobbmöjligheterna medelgoda
och många vill arbete inom detta område. Kraven
handlar oftare om personliga egenskaper än om
formell utbildning. Jobbchanserna ökar för dig
som är 18 år och har truckkort samt för dig med
erfarenhet.

Det pågår byggen av bostäder och lokaler såsom
skolor, sjukhus och köpcenter på många håll
runt om i länet. Samtidigt sker en upprustning
av befintliga lokaler och stora anläggningsarbeten bland annat på järnvägen. Det råder en stor
efterfrågan på personal inom yrkesområdet och
utbildningssystemet lyckas inte tillgodose arbetsmarknadens behov, vilket gör att det finns goda
jobbmöjligheter för dig med rätt utbildning och
yrkesbevis. Det finns stora behov av yrkesgrupper
med såväl eftergymnasial utbildning som yrken
med gymnasial utbildning.
I länet utgör Västsvenska paketet en betydande
del av pågående och kommande anläggningsprojekt som beräknas avslutas i slutet av 2020-talet.
Det innebär att behovet av arbetskraft på anläggningssidan kommer att hålla i sig en lång tid
framöver.

Goda jobbmöjligheter: lastbilsförare, buss- och

Goda jobbmöjligheter: civilingenjörsyrken inom bygg och

spårvagnsförare, taxiförare, truckförare, transportledare och

anläggning, murare, vvs-montörer, anläggningsmaskinförare,

transportsamordnare och lokförare.

målare, betongarbetare, träarbetare och snickare, byggnadsoch ventilationsplåtslagare, ingenjörer och tekniker inom bygg
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Medelgoda jobbmöjligheter: lager- och terminalpersonal,

och anläggning, anläggningsarbetare, takmontörer, kyl- och

reklamutdelare och tidningsdistributörer, brevbärare och

värmepumpstekniker, golvläggare, ställningsbyggare och

postterminalarbetare samt tågvärdar och ombordansvariga.

grovarbetare inom bygg och anläggning.

Data, teknik och naturvetenskap
Jobbmöjligheterna har ökat betydligt inom data
och teknik de senaste åren till följd av den snabba
teknikutvecklingen och digitaliseringen. Digital
teknik och digitala tjänster ingår i det dagliga
arbetet i många branscher, såväl offentliga som
privata. Det innebär att det finns ett ständigt
behov av personal inom data och it. Ofta krävs
det en högskoleutbildning för att få ett jobb och
arbetsgivarna söker gärna efter olika former av
spetskompetens i kombination med erfarenhet.
Jobbchanserna ökar om du har aktuell kunskap
inom flera programmeringsspråk, är bra på engelska och har tidigare erfarenhet av projektledning.
Arbetsgivarna söker ofta efter erfaren personal,
därmed är en genväg till arbetsmarknaden att
skriva sitt examensarbete på ett företag för att
fylla på ditt cv och knyta värdefulla kontakter för
yrkeslivet. Den snabba utvecklingen inom it-sektorn ställer krav på dig som anställd att löpande
hålla dina kunskaper uppdaterade. Exempelvis är
det viktigt att du håller dig uppdaterad kring vilka
programmeringsspråk som är efterfrågade, följer
teknikutvecklingen och vet vilka användargränssnitt som är gångbara.
Jobbmöjligheterna för dig med teknisk utbildning är också goda framöver då kompetensen behövs inom ett flertal yrkesområden, bland annat

inom bygg, industri, elkraft och maskin. De flesta
tekniker, högskoleingenjörer och civilingenjörer
är efterfrågade. De yrkeshögskoleutbildningar
som finns ger också efterfrågad kompetens. Dina
jobbchanser ökar om du har egenskaper som
analytisk förmåga, problemlösning och en god
samarbetsförmåga. Även erfarenhet av projektoch arbetsledning, säljförmåga och ekonomi
är meriterande. Praktiska erfarenheter under
studietiden ger en fot in på arbetsmarknaden och
ökar anställningsbarheten då många arbetsgivare
efterfrågar personal med erfarenhet.

Goda jobbmöjligheter: civilingenjörsyrken samt ingenjörer och
tekniker inom maskinteknik, inom kemi och kemiteknik, inom
elektroteknik och inom logistik och produktionsplanering,
mjukvaru- och systemutvecklare, arkitekter och lantmätare,
systemanalytiker och it-arkitekter, tandtekniker och
ortopedingenjörer, laboratorieingenjörer, miljö- och
hälsoskyddsinspektörer och systemadministratörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: systemförvaltare och kemister.

9

Tillverkning, drift och underhållning
Västsverige beskrivs ofta som ryggraden i svensk
industri. Länets industri kännetecknas av en
stor mångfald där de flesta industrigrenar finns
representerade. Den stora fordonsindustrin och
dess underleverantörer är starkt förknippade med
Västsverige. Generellt ligger länet före andra områden i konjunkturcykeln då många företag säljer
sina produkter direkt till slutkunderna.
När det går bra för industrin leder det inte
alltid till motsvarande ökningar i företagens
personalstyrkor. Det beror på att industriföretagen effektiviseras och automatiseras. Behovet av
personal inom produktion minskar följaktligen
samtidigt som ny personal anställs på mer avancerade tjänster inom konstruktion och utveckling. Det pågår en generationsväxling i länets
industri som skapar ett ständigt rekryteringsbehov. Jobbmöjligheterna inom industrin är goda
för dem med rätt kompetens, särskilt inom yrken
som fordonsmontör, tunnplåtslagare och maskinoperatörer av olika slag. I regel är en godkänd
gymnasieutbildning ett grundkrav från arbetsgivarnas sida, gärna från det industritekniska
programmet tillsammans med någon form av
erfarenhet. Många gymnasieskolor i länet har ett
nära samarbete med industrin, vilket skapar fördelar där dem som tar sin gymnasieexamen kan
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få in en snabbare fot på arbetsmarknaden. Det
finns också flertalet yrkeshögskoleutbildningar
med olika industriinriktningar som i många fall
leder direkt till arbete efter slutförd utbildning.
För att arbeta inom industrin bör du vara strukturerad och hantverksskicklig. Det är dessutom
meriterande med tekniskt kunnande.
Yrkesskickliga personer med flera kompetenser
och traditionell hantverksskicklighet är fortfarande mycket eftertraktade för yrkesområdet och
högt värderad arbetskraft hos många arbetsgivare i länet.

Goda jobbmöjligheter: tunnplåtslagare, fordonsmekaniker,
elektriker, maskinställare och maskinoperatörer (flera
inriktningar), processoperatörer och processövervakare
(flera inriktningar), lackerare och industrimålare,
svetsare och gasskärare, smeder, slaktare och styckare,
möbelsnickare, malmförädlingsyrken, brunnsborrare, bagare
fordonsmontörer, fastighetsskötare, drifttekniker vid värmeoch vattenverk. fordonsreparatörer, och maskinreparatörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: maskinoperatörer inom
livsmedelsindustri, handpaketerare, process- och
Medelgoda jobbmöjligheter:
maskinoperatörer
inom stål- föra
och metallverk och inom kemiska
och farmaceutiska produkter, tryckare och bokbindare.
Mindre goda jobbmöjligheter: montörer av elektronisk
utrustning och vaktmästare.

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 och fem 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

11

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 fem 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.

12

Arbetsförmedlingen 2018-01. Bilder: Scandinav, Johnér bildbyrå. Omslagsbild: Mostphotos

Så förbättrar du dina möjligheter att få jobb

