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Yrkeskompass för Värmlands län 2014-2015 

Goda jobbmöjligheter inom flera yrken 
Arbetsmarknaden i länet fortsätter att förbättras under 2014 och 
2015. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda i 
länet ökar och att antalet arbetslösa minskar. Tron på fler jobb finns 
hos de flesta branscherna. 
 
Stämningsläget är gott hos företagen i länet. Arbetsmarknaden fortsätter att 
förbättras. Utvecklingen i omvärlden gör att försäljning till utlandet nu har större 
förutsättningar än på länge att öka. Det är betydelsefullt för Värmland.  
 
— Ökningen sker inte så snabbt och privat konsumtion inom landet kommer även 
fortsättningsvis att vara viktig för ekonomin, förklarar utredare Ann Mannerstedt.  
 
De flesta som anställs under 2014 och 2015 kommer att ersätta personer som går i 
pension. Alla som går i pension ersätts inte, men det handlar ändå om ett stort antal 
jobb. Till det kommer de anställningar som sker för att ersätta personer som slutar av 
andra anledningar eller för att det behövs fler personer på en arbetsplats.  
 
De flesta arbetsgivare kräver minst gymnasiekompetens, även för jobb där inte 
yrkesutbildning eller specifika yrkeskunskaper behövs. Ett körkort öppnar för fler 
jobbmöjligheter inom de flesta branscherna.  
 
— Det är viktigt att ha slutbetyg från gymnasiet, oavsett inriktning på utbildningen. 
Men det är inte enbart formella kompetenser som är viktiga. Även intresse, vilja att 
lära, samarbetsförmåga, bra bemötande och att kunna ta ansvar har betydelse, säger 
arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.  
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Fakta 
Yrken med goda jobbmöjligheter under 2014 och 2015 
 
Anläggningsarbetare 
Bagare/konditorer 
Barnmorskor 
Betongarbetare 
Bilmekaniker 
Bussförare 
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 
Civilingenjörer, bygg och anläggning 
Civilingenjörer, elektronik och teleteknik 
Civilingenjörer, elkraft 
Civilingenjörer, kemi 
Civilingenjörer, maskin 
Controllrar 
Distributionselektriker 
Elingenjörer och eltekniker 
Fritidspedagoger 
Förskollärare 
Golvläggare 
Grovplåtslagare 
Gymnasielärare, matematik 
Gymnasielärare, språk 
Gymnasielärare, yrkesämnen 
Gymnasielärare, naturvetenskapliga ämnen 
Ingenjörer och tekniker, inom elektronik och  teleteknik 
IT-arkitekter 
Jurister 
 
 

Kemiingenjörer och kemitekniker 
Lastbilsmekaniker 
Läkare 
Lärare, estetiska, praktiska ämnen 
Maskiningenjörer och maskintekniker 
Medicinska sekreterare 
Mjukvaru- och systemutvecklare 
Murare 
Målare 
Psykologer 
Receptarier/apotekare 
Revisorer 
Sjukgymnaster 
Sjuksköterskor (grundutbildade) 
Sjuksköterskor (specialist) 
Skogsmaskinförare 
Specialpedagoger 
Studie- och yrkesvägledare 
Tandläkare 
Trafiklärare 
Tunnplåtslagare 
Undersköterskor  
Verktygsmakare 
VVS-ingenjörer 
VVS-montörer 
 

 
Yrken med mindre goda jobbmöjligheter under 2014 och 2015 
 
Administratörer och sekreterare 
Banktjänstemän 
Baristor/cafébiträden 
Barnskötare 
Bibliotekarier 
Bilförsäljare 
Brevbärare 
Drifttekniker, it 
Ekonomiassistenter 
Elevassistenter 
Elmontörer 
Fordonsmontörer 
Fritidsledare 
Försäljare, butik 
Godshanterare och expressbud  
Grovarbetare 
Gymnasielärare, historia, samhällskunskap 
Handläggare/utredare 
Helpdesktekniker/supporttekniker 
Informatörer 
Inköpare 
 
 

Köks- och restaurangbiträden 
Lagerarbetare 
Löne- och personalassistenter 
Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 
Massörer 
Montörer 
Parkarbetare 
Personaltjänstemän 
Personliga assistenter  
Plattsättare 
Receptionister 
Renhållnings- och återvinningsarbetare 
Servitörer 
Skötare 
Städare 
Svetsare 
Truckförare 
Trädgårdsarbetare 
Vaktmästare 
Vårdbiträden 
 

 
Mer information finns i publikationen Jobbmöjligheter. 
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