
1

JOBBMÖJLIGHETER
i Värmlands län 2014–2015
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Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden

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 Värm-
land. Men ökningen sker inte så snabbt och 
privat konsumtion inom landet kommer även 
fortsättningsvis att vara viktig för ekonomin. 

Finns det några jobb? 
Ja, arbetsgivarna behöver alltid anställa. De 
flesta som anställs under 2014 och 2015 kom-
mer 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. Ju större 
område du har möjlighet att söka inom, både 

geografiskt och yrkesmässigt, desto större är 
möjligheterna att få jobb.

Vilken kompetens söker arbetsgivarna?
De flesta arbetsgivare kräver minst gymnasie-
kompetens, även för jobb där inte yrkesutbild-
ning eller specifika yrkeskunskaper behövs. 
Därför är det viktigt att ha slutbetyg från gym-
nasiet, oavsett inriktning på utbildningen. Ett 
körkort öppnar för fler jobbmöjligheter inom de 
flesta branscherna. Ibland söker arbetsgivarna 
en kompetens som det finns alltför få arbets-
sökande som har. Oftast handlar det om yrken 
med en längre eftergymnasial utbildning eller 
att man söker personal med erfarenhet. Men 
det är inte enbart formella kompetenser som 
är viktiga. Även intresse, vilja att lära, samar-
betsförmåga, bra bemötande och att kunna ta 
ansvar har betydelse. 

I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken
i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen räknar vi med 
att antalet anställda ökar och att antalet arbetslösa minskar. Tron på fler jobb 
finns hos de flesta branscherna.

Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år baserat på intervjuer med arbetsgivare i alla branscher.
I Värmlands län har 450 privata företag intervjuats samt representanter för verksamhetsområden i kommuner och 
landsting och ett urval statliga arbetsgivare. De privata företag som intervjuas är ett urval från SCB:s företagsregister.

Våra arbetsmarknadsprognoser hittar du på arbetsformedlingen.se/prognoser.
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Värmlands län fördelar sig mellan olika yrkesområden.
Absolut flest är anställda inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar 
inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är dock ett stort och spretigt
yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare.
Bara 3 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk i någon form.

100%

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Försäljning, hotell, restaurang och service

Tillverkning, drift och underhåll

Ekonomi, administration, kultur och media

Utbildning

Data, teknik och naturvetenskap

Bygg och anläggning

Transport

Chefer och verksamhetsledare

Okänt yrke

Naturbruk

15%

18%

19%

10%

8%

6%

5%

5%

5%

3%

6%

Andelen anställda per yrkesområde i Värmlands län

Andelen anställda per yrke (2012, Värmlands län 16–64 år) Källa: SCB
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Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

JOBBMÖJLIGHETER I LÄNET 

Försäljning, hotell, restaurang och service
Inom handeln och hotell- och restaurang får många unga sitt första arbete. 
Omsättningen på personal är stor. Det gör att arbetsgivarna ofta behöver 
anställa för att ersätta dem som slutar.

Inom turismen ser framtiden ljus ut. Karlstad har många evenemang och 
anläggningar som gör det möjligt med stora arrangemang. Det innebär i sin 
tur många hotellbokningar och restaurangbesök som ger arbetstillfällen. 
Värmlands natur lockar också många besökare. Gränshandeln mot Norge 
går bra och ytterligare ett köpcentrum öppnas vid gränsen längst norrut i 
länet.

Jobbmöjligheterna är goda för kockar med yrkeserfarenhet och kunskaper 
i utländska kök. I perioder med många turister ökar behovet av kockar och 
det blir svårare för arbetsgivarna att hitta personal.

För städare är konkurrensen om jobben hård. Med yrkesbevis för städser-
vice och körkort ökar möjligheterna att få arbete som städare.

Telefonförsäljare är ett yrke som många unga provar. Arbetsgivarna söker 
personliga egenskaper som förmåga att kommunicera tydligt och uttrycka 
sig bra i tal och skrift. Lönen är fast eller delvis fast med bonus och arbets-
villkoren kan vara tuffa. Det är vanligt att gå vidare till andra yrken efter en 
tid. Det gör att det ständigt söks många nya telefonförsäljare.

Företagssäljarna är många till antalet. Flest finns inom handeln och 
industrin. Goda kunskaper om produkter inom en bransch och dessutom 
rätt säljegenskaper ger goda möjligheter att få jobb. Kunskaper i språk ökar 
möjligheterna ytterligare.

Försäljning, hotell, service mm

Bagare/konditorer

Brandmän

Fastighetsmäklare

Fotterapeuter

Frisörer

Företagssäljare

Hudterapeuter

Kockar

Telefonförsäljare

Väktare

Banktjänstemän

Baristor/cafébiträden

Bilförsäljare

Försäljare, butik

Inköpare

Köks- och restaurangbiträden

Massörer

Receptionister

Renhållnings- och återvinningsarbetare

Servitörer

Städare
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Data, teknik och naturvetenskap

Byggnadsingenjörer, -tekniker

Civilingenjörer,
bygg och anläggning

Civilingenjörer, elektronik-tele

Civilingenjörer, elkraft

Civilingenjörer, kemi

Civilingenjörer, maskin

Elingenjörer och eltekniker

Ingenjörer/tekniker,
elektronik- tele

IT-arkitekter

Kemiingenjörer, -tekniker

Maskiningenjörer, -tekniker

Mjukvaru- och systemutvecklare

VVS-ingenjörer

Arkitekter

Biomedicinska analytiker

GIS-ingenjörer

Systemförvaltare/
systemadministratörer

Drifttekniker, IT

Helpdesktekniker/supporttekniker

Ekonomi, administration, kultur mm

Controllrar

Jurister

Medicinska sekreterare

Revisorer

Studie- och yrkesvägledare

Försäkringstjänstemän

Redovisningsekonomer

Administratörer och sekreterare

Bibliotekarier

Ekonomiassistenter

Handläggare/utredare

Informatörer

Löne- och personalassistenter

Personaltjänstemän

Data, teknik och naturvetenskap
Jobbmöjligheterna är goda för civilingenjörer och högskoleingenjörer. 
Möjligheterna är särskilt goda för ingenjörer med utbildning och erfa-
renhet inom maskin, elkraft, elektronik och teleteknik. För nyutexa-
minerade civilingenjörer kan det vara bra att skaffa yrkeserfarenhet 
genom att ta jobb på en något lägre kvalifikationsnivå än de utbildat 
sig till.

Jobbmöjligheterna för IT-arkitekter och mjukvaru- och systemut-
vecklare är goda, framförallt för dem som har den kunskap och erfa-
renhet som arbetsgivarna frågar efter. Ofta krävs bred kunskap om 
både IT-system och den verksamhet där systemen ska användas. Som 
helpdesktekniker/supporttekniker ökar möjligheterna att få arbete om 
du har kunskap och erfarenhet att ta hand om mer komplicerade frå-
gor om datasystem. Allt fler automatiserade lösningar gör att driften 
kan skötas av färre personer än tidigare.

Ekonomi, administration, kultur och media
För yrken inom ekonomi, administration, kultur och media behövs 
ofta ytterligare någon utbildning efter gymnasiet. Många av yrkena 
finns inom i stort sett alla branscher. Exempel på sådana yrken är ju-
rister, ekonomer, informatörer och personaltjänstemän. Om du börjar 
ditt arbetsliv inom turistnäringen kan du mycket väl komma tillbaka 
dit efter att ha utbildat dig till ett yrke inom exempelvis ekonomi- eller 
personalområdet.

Många som arbetar som ekonomiassistenter eller löne- och perso-
nalassistenter har en gymnasieutbildning. Ett bra sätt att öka sina 
jobbmöjligheter inom det här området är att skaffa sig en bred kompe-
tens som sträcker sig över redovisning, löne- och personalfrågor.

Det är hård konkurrens om jobben som administratör och sekre-
terare. Med en bred kompetens och kunskaper inom språk, ekonomi 
och IT ökar möjligheterna att få jobb väsentligt. Även informatörerna 
möter en hård konkurrens om de lediga jobben. 

Medicinska sekreterare förväntas ha en allt bredare kompetens. 
Det medför högre krav på utbildning och gör att nyutexaminerade har 
goda jobbmöjligheter.
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Tillverkning, drift och underhåll
Den tekniska utvecklingen gör att du oftast behöver minst gymna-
sieutbildning med inriktning mot industri och teknik för att arbeta 
inom det här området. Du ökar dina jobbmöjligheter ytterligare om du 
dessutom går en teknisk utbildning efter gymnasiet. 

För processoperatörer förändras kraven när ny teknik effektiviserar 
produktionen. Ny teknik innebär också att det behövs färre personer. 
Det är hård konkurrens om jobben för maskinoperatörer. Även de 
berörs när ny teknik gör att det behövs färre personer. Också för mon-
törer är konkurrensen om jobben hård. Arbetsuppgifterna i industrin 
blir alltmer komplexa och kräver ofta olika kompetenser, till exempel 
inom el eller svetsning. De enklare manuella arbetsuppgifterna blir 
färre. 

Jobbmöjligheterna är goda för CNC-operatörer som klarar mer kva-
lificerade uppgifter och kan programmera och läsa ritningar. De som 
inte har den kompetensen har större konkurrens om jobben. Svetsare 
som har intyg för olika typer av svetsarbeten och yrkeserfarenhet har 
lättare att få jobb. Ofta vill företagen ha svetsare med kvalificerade 
yrkeskunskaper, till exempel inom montage- och rörsvetsning. Kom-
petens inom plåtslageri förbättrar möjligheterna ännu mer. För dig 
som vill jobba i produktionen inom industrin kan det vara en bra idé 
att kontakta bemanningsföretag.

För lastbilsmekaniker är jobbmöjligheterna goda. Särskilt för last-
bilsmekaniker som har kunskaper om specifika fordonsmärken och 
specialisering mot lastbilars delsystem. Det behövs fler som utbildar 
sig inom yrket.

Naturbruk
För skogsnäringen är efterfrågan från industrier inom och utom lan-
det viktig och jordbruket påverkas av konkurrens från utlandet. Det 
gör att det förväntas vara fortsatt tufft inom naturbruk under 2014 
och 2015. 

Ofta köper företagare in tjänster istället för att anställa i egen regi. 
Det betyder att det ofta krävs F-skattsedel för att arbeta inom jord- 
eller skogsbruk. Det är hård konkurrens om jobben för park- och 
trädgårdsarbetare. Men för den som har en utbildning från natur-
bruksgymnasium är jobbmöjligheterna bättre. Utvecklingen inom 
jordbruk och skogsbruk ställer höga krav på teknisk kompetens hos 
maskinförarna.

Tillverkning, drift och underhåll

Bilmekaniker

Distributionselektriker

Grovplåtslagare

Lastbilsmekaniker

Tunnplåtslagare

Verktygsmakare

Byggnadsplåtslagare

CNC-operatörer

Drifttekniker, värme-
och vattenverk

Installationselektriker

Gjutare

Larmtekniker

Maskinoperatörer, gummi, plast

Maskinoperatörer, trävaruindustri

Maskinreparatörer

Processoperatörer, stål- och metall

Processoperatörer, trä, papper, massa

Styr- och reglertekniker

Verkstadsmekaniker

Elmontörer

Fordonsmontörer

Maskinoperatörer, grafisk, pappersvaror

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri

Montörer

Svetsare

Vaktmästare

Naturbruk

Skogsmaskinförare

Djuruppfödare/djurskötare

Maskinförare, lantbruk

Skogsarbetare

Skogsmästare

Parkarbetare

Trädgårdsarbetare
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Transport
I takt med att det går bättre för andra branscher, exempelvis industri, 
bygg och handel, går det också bättre för företagen inom transport-
branschen. 

Jobbmöjligheterna är goda för lastbilsförare som har erfarenhet 
inom yrket. Yrkeskompetensbevis och ADR-intyg för transport av 
farligt gods är viktiga kompetenser om du söker arbete som chaufför. 
Medelåldern bland bussförare och lokförare är hög. Många går i pen-
sion de kommande åren och behöver då ersättas. 

Lagerarbete finns inom många branscher och jobbmöjligheterna 
hänger också här tätt samman med utvecklingen inom dessa bran-
scher, exempelvis industrin och handeln. I och med rationaliseringar 
och införande av ny teknik efterfrågar arbetsgivarna ofta en bred 
kompetens. Jobbmöjligheterna ökar till exempel om du har truckkort 
för B-, C- eller D-truck.

Bygg och anläggning
För att få jobb på en byggarbetsplats behövs nästan alltid ett yrkesbe-
vis som visar att du har utbildning, har arbetat ett antal lärlingstim-
mar och att du har klarat ett yrkesteoretiskt prov. I Arbetsförmed-
lingens bedömning av yrken inom bygg- och anläggning ingår inte 
lärlingar.

Antalet arbetstillfällen är betydligt fler under sommarhalvåret. Det 
gör att möjligheterna till jobb är större då. Under 2014 och 2015 vän-
tas arbetsmarknaden bli bättre för dem som arbetar inom bygg i takt 
med att allt fler byggprojekt kommer igång. 

Jobbmöjligheterna är särskilt goda för dig som, förutom utbildning, 
även har yrkeserfarenhet. Trots att arbetsgivarna behöver anställa kan 
det vara svårt att få anställning som lärling för den som har utbild-
ning. Elektriker och snickare är exempel på yrken där det kan vara 
svårt att hitta en lärlingsanställning.

Transport

Bussförare

Lastbilsförare

Lokförare

Taxiförare

Transportledare

Tågvärdar

Brevbärare

Godshanterare och expressbud

Lagerarbetare

Truckförare

Bygg och anläggning

Anläggningsarbetare

Betongarbetare

Golvläggare

Murare

Målare

VVS-montörer

Anläggningsmaskinförare

Glasmästare

Isoleringsmontörer

Kranförare

Takmontörer

Träarbetare/snickare

Grovarbetare

Plattsättare
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Många av jobben inom hälso- och sjukvård och socialt arbete finns 

inom den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn kommer 
många att gå i pension den närmaste tiden. Det innebär att det blir 
lediga jobb att söka när de som går i pension ska ersättas.

Jobbmöjligheterna är mycket goda för många yrken inom vården. 
Läkare, sjuksköterskor med specialistutbildning eller grundutbildning 
och tandläkare är några exempel. Också undersköterskorna får allt 
bättre jobbmöjligheter. Många inom yrket går i pension och antalet 
äldre som behöver omvårdnad ökar. Det är också för få som söker till 
gymnasiets vårdutbildningar.

Det finns många jobb att söka som personlig assistent. Det är också 
många som söker dessa jobb. Om du har en utbildning med inriktning 
mot omsorgsområdet och specialkunskaper kring olika funktionsned-
sättningar är det lättare att konkurrera om de lediga jobben. 

Det finns för få receptarier och apotekare. Samtidigt har antalet apo-
tek ökat. Det behövs därför fler som utbildar sig till dessa yrken.

Utbildning
Under senare år har det fötts ett stort antal barn i Värmland. Det gör 
att behovet av barnomsorg ökar i flera av länets kommuner. I grund-
skolan minskar antalet elever ytterligare något år för att sedan öka. 
Gymnasieskolan har däremot ett minskande antal elever ytterligare 
några år. 

Jobbmöjligheterna är goda för flertalet av läraryrkena. Det är för få 
som utbildar sig till lärare, samtidigt som många lärare går i pension. 
Bäst är möjligheterna för utbildade förskollärare. Det är också lätt att 
få jobb för lärare inom gymnasieskolans yrkesämnen och specialpeda-
goger. Även gymnasielärare inom matematik, naturvetenskapliga äm-
nen och språk har mycket bra möjligheter att få jobb. Men för lärare 
inom samhällsvetenskapliga ämnen är konkurrensen om jobben hård.

Jobbmöjligheterna är bättre för förskollärare och lärare med lärarle-
gitimation eftersom kravet på legitimation nu gäller fullt ut.

Hälso- och sjukvård, socialt arbete

Barnmorskor

Läkare

Psykologer

Receptarier/apotekare

Sjukgymnaster

Sjuksköterskor, grundutbildade

Sjuksköterskor, specialister

Tandläkare

Undersköterskor

Arbetsterapeuter

Behandlingsassistenter

Biståndsbedömare

Socialsekreterare/kuratorer

Tandsköterskor

Veterinärer

Barnskötare

Elevassistenter

Fritidsledare

Personliga assistenter

Skötare

Vårdbiträden

Utbildning

Fritidspedagoger

Förskollärare

Gymnasielärare, matematik

Gymnasielärare, språk

Gymnasielärare, yrkesämnen

Gymnasielärare, 
naturvetenskapliga ämnen

Lärare, estetiska, praktiska ämnen

Specialpedagoger

Trafiklärare

Grundskollärare

Gymnasielärare,
historia, samhällskunskap
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Låt Yrkeskompassen vägleda dig

arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen

I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. 
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio 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!
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50 000

100 000

150 000

200 000

Här kan du se ett urval av yrken som ger stor chans till jobb de kommande åren. Urvalet av yrken nedan 
är baserat på Arbetsförmedlingens långsiktiga prognoser på fem och tio års sikt och lämpar sig väl som 
underlag för dig som funderar på att börja studera. Brist på arbetskraft i ett stort yrke, som till exempel 
sjuksköterska, innebär att många nya sjuksköterskor behöver anställas. Men det är viktigt att tänka på 
att stor brist inom ett yrke inte alltid betyder att många behöver anställas. Verktygsmakare, till exempel, 
har en central roll inom tillverkningsindustrin men är ett yrke som väldigt få arbetar i.

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden med fler

Sjuksköterskor, grund och specialistutbildade

Förskollärare och fritidspedagoger

Civilingenjörer

CNC-operatörer och övriga verktygsmaskinoperatörer

Läkare

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Tandsköterskor

Gymnasielärare i yrkesämnen

Specialpedagoger och övriga speciallärare

Tandläkare

Barnmorskor

Receptarier

Verktygsmakare med fler

Här kommer det att finnas jobb!

Källa: Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen

Tabellen visar yrke och hur många anställda som finns inom yrket i hela landet.



11

Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Se 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

”Jag har alltid varit intresserad 
av hur det fungerar.”
Frida Thelin, lastbilsmekaniker
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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 snabbt 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 tio 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 in-
för 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.


