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i Skåne län 2018



2

Bästa jobbmöjligheterna är nu 
Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Skåne under 2018. Länets 
arbetsgivare har en positiv framtidstro och många räknar med att rekrytera under 
året. Därför blir det fler jobb i alla branscher. Flest nya jobb kommer inom försäljning, 
service, vård och omsorg samt utbildning.  

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 

Strunta i könsnormer och öka dina 
jobbmöjligheter
De flesta nya jobb finns i de större städerna och 
du kan öka dina möjligheter att få jobb om du 
kan tänka dig att pendla eller flytta till ett jobb. 
Att söka många olika typer av jobb ökar också 
chanserna.

När du funderar på vilket arbete som intres-
serar dig och på jobbmöjligheter är det viktigt 
att inte låta könsnormer styra. Inom mans- 
eller kvinnodominerade yrkesområdet kan 
arbetsgivare tvärtom välkomna den kompetens 
du har och därmed öka möjligheterna till en 
jämställd arbetsplats med större mångfald. Välj 
en utbildning eller ett yrke som du är intres-
serad av och låt dig inte begränsas av vilket kön 
du har. Om du till exempel är kvinna, tveka inte 
att söka dig till ett mansdominerat yrke.

Vilken kompetens söker arbetsgivarna?
De flesta arbetsgivare vill anställa personer 
med slutbetyg från gymnasiet. Konkurrensen 
om jobben som inte kräver gymnasieutbildning 
ökar. Har du däremot gått ett yrkesförbere-
dande gymnasieprogram, yrkeshögskola eller 
högskola är dina jobbmöjligheter goda.

Rätt utbildning har alltså blivit viktigare. 
Chanserna ökar ytterligare om du har erfaren-
het och kan samarbeta, men även hantverks-
kunskap och säljförmåga är en fördel. Även 
körkort förbättrar dina jobbmöjligheter inom 
många yrken. Inom allt fler yrken efterfrågas 
nu arbetsledare, det vill säga en person som 
kan leda och fördela arbetet på företaget eller 
i en organisation. Titeln för ”arbetsledare” 
varierar, men kan till exempel vara platsansva-
rig, receptionschef, kökschef, teamledare eller 
säljchef.
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Skåne län fördelar sig mellan olika 
yrkesområden. Flest arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och 
service. Det är ett stort yrkesområde som rymmer allt från säljare till  
jurister och städare. Nästan lika många arbetar inom hälso- och sjukvård 
samt socialt arbete.
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Andelen anställda per yrkesområde i Skåne län

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

1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 23 %

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 22 %

3. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 %

4. Tillverkning, drift och underhåll: 11 %

5. Pedagogiskt arbete: 10 %

6. Data, teknik och naturvetenskap: 7 %

7. Transport: 7%

8. Bygg och anläggning: 5 %

9. Naturbruk: 1 %
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Försäljning, handel och service   
Inom handel eller service finns jobb som inte 
kräver lång utbildning. Ofta letar arbetsgivare 
efter personer med gymnasieexamen till exempel 
från handelsprogrammet, men kan du bara visa 
arbetsgivaren vad just du kan bidra med kan det 
gå bra ändå. Det finns ständigt lediga jobb inom 
branschen, eftersom det är många som byter jobb. 

För att jobba inom handel behöver du ha god 
känsla för service. För att få jobb som butikssäl-
jare på till exempel köpcenter och gallerior måste 
du ha god kunskap om det du ska sälja. Företags-
säljare är ett vanligt jobb och finns i de flesta 
branscher. Är du bra på att sälja och kan en viss 
bransch eller produkt finns det goda jobbmöjlig-
heter som företagssäljare. 

I handel och service är det vanligt med tim- och 
deltidsanställningar och arbeten på kvällar och 
helger. Värt att tänka på är att de flesta jobb inom 
handeln i Skåne finns i Malmö-Lund-regionen, 
Helsingborg och Kristianstad. 

Städare är ett vanligt serviceyrke där det ofta 
finns lediga jobb. Andra vanliga serviceyrken 
är massörer, hudterapeuter och frisörer. Inom 
dessa är det vanligt att jobba som egenföretagare. 

Du som har gesällbrev och en utbildning som är 
godkänd av ett branschförbund har ofta bättre 
möjligheter till arbete.

För soldater och poliser väntas jobbmöjligheter-
na vara goda det närmaste året. En förutsättning 
för båda jobben är dock att man genomgått och 
klarat respektive utbildning.

 

Goda jobbmöjligheter: brandmän, företagssäljare, inköpare, 
kundtjänstpersonal, marknadsförare, massörer, poliser, 
soldater, speditörer, städare och telefonförsäljare.

Medelgoda jobbmöjligheter: apotekstekniker, fotterapeuter, 
frisörer, hudterapeuter, kriminalvårdare, renhållningsarbetare, 
saneringsarbetare och säkerhetsinspektör. 

Mindre goda jobbmöjligheter: inköpsassistenter, 
bensinstationspersonal, butikssäljare och fastighetsmäklare.
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Hälso– och sjukvård samt socialt arbete 
Har du en utbildning inom vård och omsorg är 
arbetsmarknaden mycket bra. Det finns flera or-
saker till den ökade efterfrågan på personal inom 
yrkesområdet. Befolkningen i Skåne växer snabbt 
och det innebär att fler behöver sjukvård. Vi blir 
också allt fler äldre i befolkningen eftersom vi le-
ver längre och med åldern ökar vårdbehovet. Un-
dersköterskor, som ofta jobbar inom äldrevården, 
möter därför mycket goda jobbmöjligheter. Ett 
vårdyrke som inte har höga krav på utbildning är 
vårdbiträde. Arbetsmarknaden har förbättrats 
betydligt för vårdbiträden och eftersom många 
byter jobb finns det goda möjligheter att komma 
in i yrket genom vikariat eller sommarjobb.

Som sjuksköterska har du mycket goda jobb-
möjligheter. Är du dessutom specialistutbildad 
är möjligheterna ännu bättre. Även för de andra 
legitimationsyrkena inom sektorn som arbetste-
rapeut, tandläkare och läkare är jobbmöjlighe-
terna mycket goda det kommande året.

Ytterligare en förklaring till de goda jobbmöj-
ligheterna inom området är att det har utbildats 
för få personer i Sverige med inriktning mot vård 
och omsorg. Detta talar för att jobbmöjligheterna 

blir fortsatt goda under många år framöver. 
Inom socialtjänsten finns goda jobbmöjlighe
ter för flera olika yrken. Det gäller särskilt i de 
mindre städerna. Eftersom befolkningen ökat 
kraftigt under flera år har behovet av socialtjänst 
ökat och det har förbättrat jobbmöjligheterna 
ytterligare. Stor efterfrågan på personal är det 
bland annat för behandlingsassistenter, boende-
stödjare, socialpedagoger och socionomer.

  

Goda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, apotekare, 
barnmorskor, behandlingsassistenter och socialpedagoger, 
biomedicinska analytiker, biståndsbedömare, fritidsledare, 
fysioterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, läkare, personliga 
assistenter, psykologer, receptarier, röntgensjuksköterskor, 
skötare, socialsekreterare, tandhygienister, tandläkare, 
tandsköterskor, undersköterskor, veterinärer, vårdare och 
boendestödjare samt vårdbiträden.
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Data, teknik och naturvetenskap  
Efterfrågan på it-tjänster är stor i Skåne. Har 
du en högskoleutbildning eller annan utbildning 
inom it är jobbmöjligheterna goda. För dig som 
till exempel är mjukvaru- eller systemutveck-
lare, it-arkitekt eller testare är arbetsmarknaden 
mycket god 2018. Jobbmöjligheterna för nät-
verks- och systemtekniker samt supporttekniker 
har blivit bättre och är särskilt goda för dig som 
kan ge mer avancerad support.

Jobbmöjligheterna är mycket goda för dig som 
har en teknisk högskoleutbildning, till exempel 
civilingenjör eller högskoleingenjör. Arbetsmark-
naden är också bra för dig som är arkitekt eller 
lantmätare.

Naturbruk 
Har du gått på naturbruksgymnasium är chan-
serna till jobb mycket goda. Det gäller till exem-
pel djuruppfödare. Söker du däremot jobb utan 
krav på utbildning inom park- och trädgårdssköt-
sel är konkurrensen om jobben hård. 

Jobb inom trädgårdsanläggning och växtodling 
är ofta säsongsjobb och finns därför främst under 
vår- och sommarhalvåret. Körkort krävs ofta 
eftersom du behöver kunna ta dig till och från 
arbetsplatser som ofta saknar kollektivtrafik.

Vill du arbeta som förare av jordbruksmaski-
ner behöver du ha kunskap om växtodling, men 
också kunna hantera teknik eftersom moderna 
jordbruksmaskiner är tekniskt avancerade. Som 
skogsmaskinsförare behöver du kunskaper om 
maskiner och teknik, men också om skogen. För 
att jobba med att gallra skog behöver du kunna 
avgöra vilka träd som ska tas bort för att skogen 
ska få en bra tillväxt och för att ta hänsyn till 
miljön. 

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner, 
skogsarbetare, trädgårdsanläggare, uppfödare och skötare 
av lantbrukets husdjur, växtodlare och djuruppfödare med 
blandad drift.

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, frukt 
och bär . 

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, 
civilingenjörer, högskoleingenjörer och tekniker (samtliga 
inriktningar), drifttekniker it, mjukvaru- och systemutvecklare, 
nätverks- och systemtekniker, supporttekniker, 
systemanalytiker och it-arkitekter, systemförvaltare, 
systemtestare och testledare, tandtekniker.

Medelgoda jobbmöjligheter: fastighetsförvaltare, kemister, 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer, systemadministratörer. 



7

Transport
För dig som har ett yrkeskompetensbevis (YKB) 
för buss är jobbmöjligheterna mycket goda 2018. 
Som bussförare kan du bland annat arbeta inom 
kollektivtrafiken, turistbussar eller färdtjänst. Att 
arbeta som bussförare är ett ansvarsfullt service-
yrke och det är viktigt att du kan bemöta kun-
derna på ett positivt sätt. Många tjänster innebär 
arbete på kvällar och helger. 

Lastbilsförare med yrkeskompetensbevis (YKB) 
har 2018 mycket goda jobbmöjligheter. Arbets-
marknaden är också god för lokförare och trans-
portledare. Som transportledare koordinerar du 
transporter av olika slag. Du säkerställer att gods 
hamnar på rätt ställe samt att transporterna är 
ekonomiska och effektiva. För dig som är truckfö-
rare ökar jobbmöjligheterna om du har truckkort 
för tunga truckar.

Ekonomi, administration, kultur och media  
Du som har utbildat dig efter gymnasiet har 
bättre jobbmöjligheter inom yrkesområdet. Lät-
tast att få jobb har medicinska sekreterare. Inom 
offentlig förvaltning är det goda möjligheter för 
skattehandläggare, socialförsäkringshandläggare 
och tolkar. 

Det är också bra efterfrågan på dig som är 
löne- och personaladministratör. Ofta efterfrå-
gar arbetsgivare kunskap i ett särskilt datorpro-
gram för exempelvis lönehantering, vilket gör 
att yrkeserfarenhet eller vidareutbildning är en 
fördel. Däremot är det ofta hård konkurrens om 
jobben som ekonomiassistent, kontorsassistent 
eller sekreterare.

Goda jobbmöjligheter: försäkringssäljare, löne- och 
personaladministratör, medicinska sekreterare, 
redovisningsekonomer, skadereglerare, skattehandläggare, 
socialförsäkringshandläggare, tolkar, handläggare. 

Medelgoda jobbmöjligheter: arkivarier, bibliotekarier, 
controller, jurister, personalspecialister, revisorer, vd-
assistenter.

Mindre goda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter, 
kommunikatörer, kontorsassistenter, sekreterare och 
telefonister. 

Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, lokförare, 
taxiförare, transportledare och transportsamordnare.

Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare och 
postterminalarbetare, truckförare, tågvärdar och 
ombordansvariga.

Mindre goda jobbmöjligheter: lager- och terminalpersonal. 
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Pedagogiskt arbete 
I Skåne är det stor efterfrågan på dig som har en 
pedagogisk utbildning eftersom det både fötts 
många barn här och många barnfamiljer flyttar 
hit. Sedan många år har förskolan läroplan och 
pedagogiska mål och därför efterfrågas högsko-
leutbildad personal. Det är stor brist på utbildade 
förskollärare och bristen har lett till bättre jobb-
möjligheter för dig som är utbildad barnskötare.

Antalet elever i grundskolan förväntas öka 
under kommande år vilket förbättrar jobbmöj-
ligheterna ytterligare för dig som är utbildad 
grundskollärare. Inom grundskolans senare år 
finns nu en särskilt stor efterfrågan på lärare som 
har ämneskunskap inom matematik, fysik, kemi, 
teknik och biologi. Detta hänger ihop med att det 
under flera år utbildats alldeles för få ämneslära-
re med denna inriktning. Fler barn i skolan kom-
mer också öka behoven av stöd till pedagogerna 
i form av till exempel elevassistenter, skolvärdar 
och studiehandledare på modersmålet. Dessa 
yrkesgrupper blir allt viktigare när skolverksam-
heten växer.

Inom gymnasieskolan har du som är yrkeslä-
rare, det vill säga med både yrkeskunskap och 
pedagogisk utbildning, mycket goda jobbmöj

ligheter. Yrkeslärare omfattas inte av kravet på 
lärarlegitimation. Vidare har du som är gymna-
sielärare inom naturvetenskapliga ämnen samt 
matematik extra goda förutsättningar till arbete. 
Specialpedagoger och speciallärare är också en 
yrkesgrupp som verkar inom alla skolans nivåer 
och har mycket goda jobbmöjligheter framöver. 

Lärare som kan undervisa i svenska som an-
draspråk är mycket efterfrågade både 2018 och 
flera år framöver. Detta förklaras av den stora 
inflyttningen från utlandet som innebär behov 
av utbyggd grundskola och vuxenutbildning. 
Viktiga egenskaper för att du ska kunna arbeta 
inom utbildningssektorn är förmåga till god kom-
munikation samt att du tycker om att jobba med 
människors utveckling.

Goda jobbmöjligheter: barnskötare, elevassistenter, 
fritidspedagoger, förskollärare, grundskollärare, 
gymnasielärare, lärare i yrkesämnen, speciallärare, 
specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare.
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Bygg och anläggning 
Just nu byggs det rekordmycket i Skåne och det 
är därför stor efterfrågan på personal inom alla 
byggyrken. Yrken som är särskilt efterfrågande 
2018 är murare, golvläggare, takmontörer, vvs-
montörer samt byggnads- och ventilationsplåtsla-
gare.

Utan genomförd lärlingsperiod är det svårare 
att få arbete inom branschen, även om jobbmöj-
ligheterna har förbättras med det ökande byg-
gandet. Körkort kan behövas eftersom bygg-
arbetsplatserna inte alltid ligger där det finns 
kollektivtrafik.

Inom byggbranschen är det vanligt att du job-
bar i ett mindre företag eller är egenföretagare. 
Extra goda jobbmöjligheter har du som utöver 
ditt byggyrke kan leda och styra arbetet. Förmå-
ga att kunna kommunicera med kunder är extra 
viktigt om du som hantverkare vill jobba med 
renovering, ombyggnad och tillbyggnad av hus 
för privatpersoner.

Hotell och restaurang
Restaurangbranschen växer eftersom många äter 
och fikar allt mer på restauranger och kaféer. 
Det finns lediga jobb inom hotell och restaurang, 
eftersom många byter jobb ofta eller bara arbetar 
under en kortare period. Vissa jobb finns också 
bara över sommaren och personal rekryteras 
inför varje säsong. De flesta jobben finns i länets 
större städer, men det finns även restauranger 
och hotell till exempel på Österlen och andra 
turistmål. 

Det är goda jobbmöjligheter för dig som är 
kock, kallskänka, servitör eller hovmästare. Det 
vanligaste yrket i branschen är köks- och restau-
rangbiträden. Köks- och restaurangbiträden har 
ett omväxlande arbete i köksmiljö och det kan 
därför vara en väg in till många olika yrken inom 
restaurang och storhushåll. Konkurrensen om 
dessa jobb är stor, men många får ändå in en fot 
på arbetsmarknaden genom detta yrke.

Goda jobbmöjligheter: hovmästare, servitörer, kockar, 
kallskänkor och pizzabagare.

Medelgoda jobbmöjligheter: bartendrar och 
hotellreceptionister.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, 
anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnads- och 
ventilationsplåtslagare, civilingenjörsyrken inom bygg 
och anläggning, golvläggare, grovarbetare inom bygg 
och anläggning, ingenjörer och tekniker inom bygg och 
anläggning, kyl- och värmepumpstekniker, murare, målare, 
ställningsbyggare, takmontörer, träarbetare, snickare och vvs-
montörer.

Mindre goda jobbmöjligheter: kafé- och konditorbiträden, 
restaurang- och köksbiträden.
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Tillverkning, drift och underhåll 
Under 2018 är jobbmöjligheterna goda för dig 
med en gymnasieutbildning med inriktning mot 
industri och teknik. Du ökar dina jobbmöjligheter 
ytterligare om du går en teknisk utbildning efter 
gymnasiet, som till exempel en yrkeshögskole-
utbildning. Industrin tar också ofta in personal 
från bemanningsföretag, så vill du öka dina 
jobbchanser är det bra att ta kontakt med företag 
inom denna bransch.

Listan på hantverksyrken inom yrkesområdet 
med goda jobbmöjligheter är lång och visar att 
för få utbildas inom dessa yrken. Jobbmöjlighe-
terna är till exempel mycket goda för dig som är 
maskinställare och kan utföra mer avancerade 
arbetsuppgifter, som att programmera och läsa 
ritningar. Svetsare med olika licenser har goda 
jobbmöjligheter. Många arbetsgivare letar just ef-
ter hantverksskickliga personer inom yrken som 
lackerare, smeder och plåtslagare. 

Lätt att få jobb har också utbildade lastbils-
mekaniker. Denna positiva arbetsmarknad 
gäller också för dig som är bussmekaniker. Som 
fordonsmekaniker och fordonsreparatör idag be-
höver du ett stort tekniskt kunnande då utveck-

lingen går mot allt mer avancerade fordon. Kun-
skaper inom el och digital felsökning är därför 
minst lika viktiga som kunskaper inom mekanik. 
Samtidigt förväntas du som är bilmekaniker att 
ha kundkontakt.

Utbildade elektriker möter också goda jobbmöj-
ligheter under 2018. I länet finns en stor efter-
frågan på installationselektriker. Fastighetsskö-
tare med kunskap om el och ventilation har bra 
möjligheter till jobb, medan möjligheterna att få 
enklare vaktmästarjobb är mer begränsade.

Goda jobbmöjligheter: fin- och möbelsnickare, 
finmekaniker, industri- installations- och serviceelektriker, 
lackerare, maskinsnickare och maskinoperatörer inom 
träindustri, motorfordonsmekaniker, fordonsreparatörer, 
processoperatörer inom trä- och pappersindustri, 
slaktare, styckare, smeder, svetsare, tunnplåtslagare, 
underhållsmekaniker och maskinreparatörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: fordonsmontörer.

Mindre goda jobbmöjligheter: vaktmästare

.
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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 intresserad 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.


