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Jobbmöjligheter i Västmanlands län 
 

Här är det lättast att få jobb 
 
Det är gott om jobb inom många yrken i Västmanlands län. Allra 
hetast på arbetsmarknaden i länet är sjuksköterskor, förskollärare 
och civilingenjörer inom maskinteknik. 

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar en fortsatt stark arbetsmarknad i 
Västmanlands län inom många yrkesområden.  I år väntas 1 100 nya jobb växa 
fram i Västmanlands län. Utöver det tillkommer många jobböppningar på grund 
av pensionsavgångar. 

I dag publicerar Arbetsförmedlingen Jobbmöjligheter, med färsk information om 
de yrken som har bäst chans till jobb i Västmanlands län under 2018. 

– Vi har stor efterfrågan inom många yrkesområden i länet, bristen på 
arbetskraft är påtaglig inom främst vård och omsorg, pedagogiskt arbete 
och bygg och anläggning. Det ger goda möjligheter till jobb, men fullföljd 
gymnasieutbildning är ofta ett krav, säger Marcus Löwing, analytiker på 
Arbetsförmedlingen.  

Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad 
att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller både den som har en avklarad 
högskoleutbildning och den som har gått klart ett yrkesprogram på gymnasiet.  

– Vill man ha jobb direkt efter gymnasiet är det klokt att satsa på en 
yrkesutbildning inom till exempel vård och omsorg, industriteknik, bygg 
och anläggning eller fordonsteknik. 

På högskolenivå är det lättast att få jobb för både grund- och specialistutbildade 
sjuksköterskor, förskollärare, civilingenjörer inom både maskin- och 
elektroteknik, mjukvaru- och systemutvecklare och socialsekreterare. 
Jobbmöjligheterna är samtidig mindre goda för chefsassistenter och vd-sekreterare.  

Inom övriga utbildningsnivåer är jobbmöjligheterna extra goda för 
motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, underhållsmekaniker och 
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maskinreparatörer, lastbilsförare och tunnplåtslagare. Det är svårare att få jobb som 
vaktmästare, butikssäljare och brevbärare då konkurrensen om dessa jobb är hård. 

 


