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Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa
I det här häftet kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland 
under 2018. Antalet jobb ökar inom flera olika yrkesområden. Det innebär också 
att arbetslösheten på Gotland sjunker något under samma period.

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.

Kort om Jobbmöjligheter 2018

Antalet personer som har jobb på Gotland kommer att öka under 2018. De yrkesområden 
där antalet jobb väntas öka mest är inom byggverksamheterna samt inom de privata 
tjänstenäringarna. Även inom jordbruk och industri väntas något fler nya jobb. 
Inom offentlig verksamhet däremot väntas sysselsättningen blir oförändrad.

Det är dock viktigt att notera att utöver de knappt 200 nya jobben som bedöms tillkomma 
under 2018 så beräknas cirka 500 ersättningsrekryteringar att tillkomma. Tillsammans 
innebär det med andra ord 700 jobbchanser för de arbetssökande på Gotland.
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Här arbetar flest idag
På Gotland arbetar nästan en femtedel av alla sysselsatta inom försäljning, 
hotell, restaurang och service. Det är dock ett stort och spretigt 
yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän 
och städare. Ännu fler är anställda inom hälso- och sjukvård samt socialt 
arbete. 7 av 10 arbetar med bygg och anläggning i länet.
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Andelen anställda per yrkesområde i Gotlands län

Andelen anställda per yrkesområde 2015 i Gotlands län 16-64 år..  
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. 
Källa: SCB.

1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 27%

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 20%

3. Tillverkning, drift och underhåll: 10%

4. Ekonomi, administration, kultur och media: 14%

5. Bygg och anläggning: 7%

6. Pedagogiskt arbete: 9%

7. Data, teknik och naturvetenskap: 5%

8. Transport: 5%

9. Naturbruk: 3 %
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Behoven av hälso- och sjukvård samt socialt ar-
bete ökar med allt fler äldre samtidigt som många 
som jobbar inom dessa områden går i pension 
de närmaste åren och behöver ersättningsrekry-
teras. Jobbmöjligheterna är därför mycket goda 
inom dessa områden.

Undersköterska är ett av de största yrkena i 
Sverige och så även på Gotland. Arbetet kan 
innebära många olika arbetsuppgifter beroende 
på vilken typ av verksamhet man är anställd 
inom. De flesta undersköterskorna arbetar inom 
äldreomsorgen, kommunalt eller privat. För 
undersköterskor med kompletta gymnasiebetyg 
från vård- och omsorgsprogrammet och körkort 
är jobbmöjligheterna mycket goda. Behoven av 
undersköterskor ökar inom både äldreomsorg och 
sjukvård så jobbmöjligheterna kommer att bli än 
bättre framöver. För att arbeta inom vården eller 
omsorgen krävs att du minst har en gymnasieut-
bildning. Jobbmöjligheterna för vårdbiträden har 
också ökat men det beror främst på att arbets-
givarna inte hittar tillräckligt med undersköter-
skor. En fortsatt brist på undersköterskor innebär 
relativt goda jobbmöjligheter för vårdbiträden.

För att arbeta som personlig assistent krävs ofta 
att du har en vårdutbildning, helst undersköter-
ska. Branschen växer och jobbmöjligheterna är 
goda. Vårdtagarens behov, intressen samt din 
egen personliga lämplighet avgör i hög utsträck-
ning din konkurrenskraft så utbildning är inte 
alltid ett måste.

Bristen på sjuksköterskor är stor och särskilt 
sjuksköterskor med specialistkompetens har 
mycket goda chanser till jobb. Även för läkare är 
jobbmöjligheterna mycket bra och många läkare 
rekryteras idag utomlands. Både nu och i framti-
den behövs fler läkare och sjuksköterskor. Många 
som arbetar inom sjukvård och omsorg som lä-
kare eller sjuksköterskor kommer att pensioneras 
de kommande åren och många jobbmöjligheter 
uppstår när dessa ska ersättas. Chanserna till an-
ställning för dessa yrkesgrupper är mycket goda 
både i Sverige i stort och även på Gotland.

Den ökande psykiska ohälsan medför fler 
jobbchanser inom psykiatrin och inom social-
tjänsten. Jobbchanserna för socialsekreterare är 
goda i länet.



5

Tandsjukvården på Gotland består både av 
offentlig verksamhet och privat verksamhet. 
Jobbchanserna är bra särskilt för tandläkare och 
även för tandsköterskor och tandhygienister.

Barnomsorgen har varit en stor arbetsmarknad 
för barnskötare men en tydlig efterfrågan på fler 
pedagoger med högskoleutbildning har sänkt 
efterfrågan under några år. Tillgången på förskol-
lärare är dock mycket begränsad och efterfrågan 
på utbildade barnskötare har ökat och jobbchan-
serna är medelgoda.

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, 
barnmorskor, biomedicinska analytiker, biståndsbedömare, 
grundutbildade sjuksköterskor, kuratorer, läkare, personliga 
assistenter, psykologer, receptarier, röntgensjuksköterskor, 
socialsekreterare, specialistsjuksköterskor inom akut hälso- 
och sjukvård, specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- 
och sjukvård, tandläkare, tandsköterskor, undersköterskor 
hemtjänst och äldreboende, veterinärer, vårdare och 
boendestödjare, vårdbiträden

Medelgoda jobbmöjligheter: barnskötare, 
behandlingsassistenter och socialpedagoger, fritidsledare, 
fysioterapeuter (sjukgymnaster), skötare, tandhygienist, 
undersköterskor, vårdavdelning och mottagning
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Försäljning, hotell, restaurang och service 
Inom handel, hotell och restaurang får många 
unga sitt första arbete. Omsättningen på perso-
nal är ofta hög och det innebär att arbetsgivarna 
många gånger behöver anställa för att ersätta 
de som slutar. Arbetsgivarna inom handel har 
goda förhoppningar inför 2018, särskilt de som 
är verksamma inom dagligvaruhandel. Inom 
försäljningsyrkena är de personliga egenskaperna 
viktiga och ett fullständigt gymnasiebetyg ökar 
möjligheterna till anställning.

Besöksnäringen är mycket stark på Gotland och 
behöver mycket personal under sommarhalv-
året. Jobbmöjligheterna för kockar är mycket bra 
särskilt under högsäsong, då även servitörer med 
flera har bra möjligheter att få jobb. Arbete inom 
restaurang innebär ofta arbete på kvällar och 
helger och det är viktigt att du har servicekänsla 
och klarar stress på ett bra sätt om du vill arbeta 
på restaurang. Även pizzabagare bedöms ha goda 
jobbmöjligheter.

För städare har jobbmöjligheterna ökat. Yrket har 
dock förändrats de senaste åren och kraven har 
ökat. Det är stor skillnad på att städa på en indu-
stri, på ett kontor eller hemma hos människor. 
Om du har licens för städpersonal, körkort och 

är serviceinriktad ökar dina möjligheter att få 
jobb men de personliga egenskaperna är viktiga, 
särskilt vid städning hemma hos privatpersoner. 
Samtidigt är omsättningen på personal relativt 
hög och ersättningsrekryteringar skapar jobb-
möjligheter.

Goda jobbmöjligheter: apotekstekniker, bartendrar, 
hotellreceptionister, hovmästare och servitörer, kockar och 
kallskänkor, pizzabagare, poliser, restaurang och köksbiträden, 
soldater, städare

Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, 
bensinstationsmaterial, brandmän, butikssäljare 
dagligvaror, butikssäljare, fackhandel, fastighetsmäklare, 
fotterapeuter, frisörer, företagssäljare, inköpare och 
upphandlare, inköps- och orderassistenter, kafé och 
konditoribiträden, kriminalvårdare, kundtjänstpersonal, 
marknads- och försäljningsassistenter, marknadsanalytiker 
och marknadsförare, ordersamordnare, renhållnings- och 
återvinningsarbetare, resesäljare och trafikassistenter, 
saneringsarbetare, speditörer och transportmäklare, 
säkerhetsinspektörer, telefonförsäljare, väktare och 
ordningsvakter

Mindre goda jobbmöjligheter: hudterapeuter, kassapersonal, 
massörer och massageterapeuter
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Tillverkning, drift och underhåll
Antalet jobb inom tillverkning har minskat över 
tid men utgör fortfarande en betydande del av 
Gotlands arbetsmarknad. Den tekniska utveck-
lingen gör att arbetsgivarna på sikt behöver 
anställa fler med längre utbildning och antalet 
arbetstillfällen för personer med kort utbildning 
har därför minskat och kommer att fortsätta 
minska som en följd av nya tekniska lösningar. 
Jobbmöjligheterna för till exempel mekaniker är 
goda. För montörer är jobbmöjligheterna mer i 
balans. Efterfrågan på underhållsmekaniker och 
maskinreparatörer har ökat och det handlar om 
arbete både inom industrin men också om att 
serva maskiner på plats, till exempel skogs- lant-
bruks- och entreprenadmaskiner.

Jobbmöjligheterna för motorfordonsmekaniker 
och fordonsreparatörer är goda. Särskilt om du 
har kunskaper om specifika märken och intresse 
för ny teknik.

Fastighetsbranschen har förändrats och antalet 
jobb inom branschen ökar. Fastighetsskötare har 
därmed goda jobbmöjligheter och fler behöver 
utbildas till yrket, och Fastighetsprogrammet är 
en mycket bra väg in i branschen. Utöver kun-
skaper inom el och VVS är det viktigt att du är 

serviceinriktad. Vaktmästare är ett yrke som mer 
handlar om att hjälpa till med lite av varje och 
där är jobbmöjligheterna mindre goda.

Jobbmöjligheterna för slaktare och styckare är 
goda och ser ljusare ut nu när efterfrågan på små-
skalig köttproduktion och närproducerat ökar.

Goda jobbmöjligheter: installations- och serviceelektriker, 
lackerare och industrimålare, maskinsnickare och 
maskinoperatörer inom träindustri, motorfordonsmekaniker 
och fordonsreparatörer, slaktare och styckare, smeder, svetsare 
och gasskärare, tunnplåtslagare, underhållsmekaniker och 
maskinoperatörer

Medelgoda jobbmöjligheter: distributionselektriker, 
drifttekniker vid värme- och vattenverk, elektronikreparatörer 
och kommunikationselektriker, fastighetsskötare, 
finmekaniker, handpaketerare, industrielektriker, 
malmförädlingsyrken och brunnsborrare, maskinoperatörer 
inom påfyllning, packning och märkning, maskinoperatörer, 
gummi-, plast- och pappersvaruindustri, maskinoperatörer, 
livsmedelsindustri, maskinoperatörer, textil-, tvätt- och 
läderindustri, montörer av elektrisk och elektronisk utrustning, 
prepresstekniker, tryckare och bokbindare, processoperatörer, 
trä- och pappersindustri

Mindre goda jobbmöjligheter: vaktmästare



8

Ekonomi, administration, kultur och media
Personer som kan jobba med ekonomi och admi-
nistration behövs inom de flesta branscher. Både 
inom industri, bygg, offentliga verksamheter och 
rådgivning behövs personer med dessa kompe-
tenser. För många yrken inom denna bransch 
krävs numera högskoleutbildning. Behoven av 
redovisningsekonomer är stora och jobbmöjlighe-
terna är mycket bra för både medicinska sekrete-
rare, redovisningsekonomer och försäkringssäl-
jare och försäkringsrådgivare.

Det är hård konkurrens om jobben för ekono-
miassistenter samt kontorsassistenter och sekre-
terare. Med en erfarenhet samt bred kompetens 
och kunskaper inom språk, ekonomi och IT ökar 
möjligheterna till jobb mycket.

För löne- och personaladministratörer är jobb-
möjligheterna mindre goda och kraven är ofta 
höga. Inte sällan krävs det en högskoleutbildning.

Data, teknik och naturvetenskap
Möjligheterna att få jobb inom data, teknik och 
naturvetenskap är överlag goda eller medelgoda 
för utbildade inom branschen. Särskilt för ingen-
jörer med erfarenhet. Även gymnasieutbildade 
inom teknik har bra möjligheter att få jobb. För 
civilingenjörer är arbetsmarknaden bred. Du 
kan arbeta som teknisk informatör, projektle-
dare eller produktutvecklare beroende på vilken 
inriktning du har valt. Karriärmöjligheterna är 
goda och det finns även stora chanser att jobba 
internationellt.

Det behövs fler som kan utveckla nya system-
lösningar inom IT och är du mjukvaruutvecklare 
med till exempel javakunskaper är jobbmöjlig-
heterna mycket bra. Jobbmöjligheterna är också 
relativt goda om du är en utbildad och erfaren 
supporttekniker.

Goda jobbmöjligheter: ingenjörer och tekniker inom 
maskinteknik, mjukvaru- och systemutvecklare, nätverks- 
och systemtekniker, systemanalytiker och IT-arkitekter, 
systemtestare och testledare

Medelgoda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, 
civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik, 
civilingenjörsyrken inom maskinteknik, drifttekniker IT, 
fastighetsförvaltare, ingenjörer och tekniker inom industri, 
logistik och produktionsplanering, ingenjörer och tekniker 
inom kemi och kemiteknik, kemister, laboratorieingenjörer, 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer, supporttekniker IT, 
systemadministratörer, systemförvaltare, tandtekniker och 
ortopedingenjörer

Goda jobbmöjligheter: försäkringssäljare och 
försäkringsrådgivare, medicinska sekreterare och 
vårdadministratörer, redovisningsekonomer, revisorer

Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier, 
chefssekreterare och VD-assistenter, controller, 
informatörer, kommunikatörer, och PR-specialister, jurister, 
kontorsreceptionister, lednings- och organisationsutvecklare, 
personal- och HR-specialister, skadereglerare och värderare, 
skattehandläggare, skolassistenter, socialförsäkrings-
handläggare, telefonister, utredare och handläggare

Mindre goda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter, kontors-
assistenter och sekreterare, löne- och personaladministratörer.
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Pedagogiskt arbete 
Behoven av de flesta slags lärare ökar samtidigt 
som det utbildas få lärare och det är flera utbil-
dade lärare som väljer att gå till andra yrken. För 
nästan alla yrken inom utbildning krävs högskole-
utbildning och för de flesta läraryrken krävs också 
lärarlegitimation. Jobbmöjligheterna har under 
lång tid varit särskilt goda för specialpedagoger 
och förskollärare.

Jobbmöjligheterna är störst för lärare med in-
riktning mot naturorienterande ämnen och språk 
men du har också mycket goda jobbmöjligheter 
om du är lärare inom grundskolan och om du är 
specialpedagog eller gymnasielärare inom yrkes-
ämnen. Är du fritidspedagog är jobbmöjligheterna 
också bra. Däremot är jobbmöjligheterna sämre 
för elevassistenter.

Transport
Transportsektorn är konjunkturkänslig och an-
talet anställda bedöms bli oförändrat under 2018 
men självklart kommer en del ersättningsrekryte-
ringar att ske. Inför kommande sommarsäsong är 
dock behoven större vilket beror på att godstran-
sporterna ökar och på att besöksnäringen stärks. 
Samtidigt kräver numera arbetsgivare inom yr-
kesområdet att de anställda har Yrkeskompetens-
bevis (YKB) och ADR-intyg för. Jobbmöjligheter-
na för lastbilschaufförer och långtradarchaufförer 
är mycket större under sommarhalvåret.

Arbete som taxi- och bussförare innebär nästan 
alltid arbete på kvällar och helger och dina möj-
ligheter ökar väsentligt om du är serviceinriktad 
och stresstålig. Arbetsgivarna har svårt att hitta 
personal med rätt kompetens så jobbmöjlighe-
terna är goda.

Lagerverksamheterna är få på Gotland. Det 
finns ändå relativt många arbetssökande som sö-
ker arbete inom området så jobbmöjligheterna för 
lagerarbetare och truckförare är mindre goda.

Goda jobbmöjligheter: bussförare, taxiförare

Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare, postterminalarbetare, 
lastbilsförare, reklamutdelare och tidningsdistributörer, 
transportledare och transportsamordnare

Mindre goda jobbmöjligheter: lager- och terminalpersonal, 
truckförare

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

Mindre goda jobbmöjligheter: elevassistenter



10

Bygg och anläggning
Jobbmöjligheterna inom byggyrken ökar under 
sommarhalvåret då aktiviteten är som störst. 
Några större byggen är på gång i länet och beho-
ven av olika byggnadsarbetare är stora.

Flera yrken kräver lärlingsanställning innan 
utbildningen anses fullgjord. Lärlingar särskilt 
inom el har svårt att hitta lärlingsplatser, medan 
jobbmöjligheterna är betydligt bättre för de med

färdig lärlingstid. Jobbmöjligheterna är annars 
goda för de flesta inriktningarna.

Ofta anställer arbetsgivarna utifrån personliga 
egenskaper, utöver hantverkskunskapen, och vill 
att du ska vara självgående samt passa in i arbets-
laget. Arbete inom byggbranschen innebär ibland 
arbete på fastlandet när efterfrågan på Gotland 
sjunker.

Naturbruk
Skogsnäringen på Gotland är oftast del av en 
jordbruksverksamhet. Jobbmöjligheterna inom 
skogsverksamhet är relativt bra för maskinfö-
rare. Då maskinerna är dyra ställs höga krav på 
förarna och arbetstiderna är ofta långa.

Ofta köper jordbruksföretagare in skogliga 
tjänster från andra. Det betyder att det ofta krävs 
F-skattsedel för att arbeta inom skogsbruk på 
Gotland, även om det finns en del jobbmöjligheter 
i offentlig regi. Inom de gotländska jordbruken 
blir sysselsättningen oförändrad det närmaste 
året. Teknikutvecklingen är påtaglig och duktiga 
maskinförare som kan arbeta självständigt och 
har känsla för grödor och djur har bra möjlighe-
ter. Över tid minskar antalet som jobbar på de 
gotländska gårdarna men i det korta perspektivet 
skapas en del ersättningsrekryteringar.

För djurskötare som kan jobba självständigt 
och oregelbundna tider är möjligheterna medel-
goda. För de som har inriktat sig på smådjur, häst 
eller mjölk är jobbmöjligheterna också medel-
goda.

Medelgoda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och 
skogsmaskiner, odlare av jordbruksväxter frukt och bär, 
skogsarbetare, uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur, 
trädgårdsanläggare, växtodlare och djuruppfödare med 
blandad drift

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, byggnads 
och ventilationsplåtslagare, golvläggare, kyl- och 
värmepumpstekniker, murare, målare, träarbetare och 
snickare, VVS-montörer

Medelgoda jobbmöjligheter: anläggningsmaskinförare, 
betongarbetare, civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning, 
ställningsbyggare, takmontörer



11

På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om yrken. I Yrken A-Ö hittar du yrkes-
beskrivningar 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

Vilket yrke väljer du?
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Så förbättrar du dina möjligheter att få jobb

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.


