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JOBBMÖJLIGHETER
i Västmanlands län 2014–2015
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Bättre arbetsmarknad 2014–2015
I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken
i Västmanlands län under 2014–2015. Arbetsmarknaden väntas ha
en positiv utveckling framöver. Samtidigt har många arbetsgivare i länet 
svårt att hitta personer med rätt utbildning vid rekrytering.

Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år baserat på intervjuer med arbetsgivare i alla branscher. I  Västmanlands 
län har 403 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.

Finns det några lediga jobb?
Under det närmaste året planerar många 
arbetsgivare i länet att anställa personal, både 
inom den privata och den offentliga sektorn. 
Inom exempelvis vården är behovet av personal 
extra stort. Många arbetsgivare har dock svårt 
att hitta personer med rätt utbildning eller 
kompetens när de ska rekrytera. Gemensamt 
för många av de yrken som arbetsgivarna vill 
rekrytera till är att de kräver högskoleutbild-
ning. Det är till yrken som kräver gymnasial 
eller eftergymnasial utbildning som arbetsgi-
varna kommer att anställa flest personer under 
det kommande året. 

Öka dina jobbmöjligheter 
Antalet yrken som inte har specifika krav på 
utbildning blir allt färre på arbetsmarknaden. 
Att kraven på utbildning och kompetens har 
blivit högre syns även i de lediga platser som 
arbetsgivarna anmäler till Arbetsförmedlingen. 
En avslutad gymnasie- eller eftergymnasial 
utbildning är därför en bra grund att stå på. 

Möjligheterna att få jobb ser samtidigt olika 
ut beroende på vilket yrkesområde som du 
inriktar dig mot. Det betyder att jobbmöjlighe-
terna inom en och samma bransch kan variera. 
Oavsett vilket jobb du söker är det viktigt att du 
är aktiv i ditt jobbsökande och att du har ett cv 
samt att du anpassar ansökningsbrevet till de 
jobb som du söker.
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Västmanlands län fördelar sig mellan olika yrkesområden.
Absolut flest är anställda inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Lika många arbetar inom 
försäljning, hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är ett stort och spretigt yrkesområde som 
rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare. Bara 1 av 100 arbetar med 
jord- eller skogsbruk i någon form. Så såg fördelningen inte ut för hundra år sedan.

100%

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Försäljning, hotell, restaurang och service

Tillverkning, drift och underhåll

Ekonomi, administration, kultur och media

Data, teknik och naturvetenskap

Transport

Utbildning

Bygg och anläggning

Chefer och verksamhetsledare

Okänt yrke

Naturbruk

14%

18%

18%

11%

9%

7%

6%

6%

4%

1%

6%

Andelen anställda per yrkesområde i Västmanlands län

Andelen anställda per yrke ( 2012, Västmanlands län 16–64 år) Källa: SCB

NYA Jobbmöjligheter Västmanland 2014_08.indd   3 2014-08-20   14:13:28



4

Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

JOBBMÖJLIGHETER I LÄNET 

Tillverkning och underhåll
I Västmanlands län utgör tillverkningsindustrin ett stort område på ar-
betsmarknaden. Men industribranschen har gått igenom en utveckling där 
produktionen till stor del har automatiserats och effektiviserats. Det har 
gjort att antalet jobb har minskat. Samtidigt har arbetsgivarnas efterfrågan 
på kompetenser förändrats. Utbildningskraven har höjts och arbetsgivarna 
söker ofta efter personer med en yrkesinriktad gymnasieutbildning. Exem-
pel på yrken som bedöms ha goda jobbmöjligheter de kommande två åren är 
bland annat CNC-operatörer med erfarenhet av programmering och rit-
ningsläsning. Även byggnads- och tunnplåtslagare är efterfrågade.

När industriföretagen har svårt att bedöma den framtida efterfrågan 
på sina varor och tjänster tar de ofta hjälp från bemanningsföretag när de 
behöver anställa. Därför kan det vara bra att ta kontakt med företag inom 
bemanningsbranschen om du söker jobb inom industrin. Inom underhåll 
finns det för få som utbildat sig till lastbilsmekaniker på gymnasiets trans-
port- och fordonstekniska program. Ibland krävs det även specialistkunska-
per inom yrket varför en eftergymnasial utbildning i vissa fall ökar chan-
serna till jobb ytterligare. Jobbmöjligheterna är ofta bättre för personer med 
teknikintresse och särskilt för personer med erfarenhet. Yrken där jobbmöj-
ligheterna är sämre är exempelvis montörer och maskinoperatörer.

Tillverkning, drift och underhåll

Bilmekaniker

Byggnadsplåtslagare

CNC-operatörer

Driftstekniker,  värme- och vattenverk

Fastighetstekniker

Lackerare

Lastbilsmekaniker

Styr- och reglermekaniker

Verktygsmakare

Distributionselektriker

Fordonsmontörer

Gjutare

Installationselektriker

Larmtekniker

Slaktare

Verkstadsmekaniker

Maskinoperatörer, grafisk industri

Maskinoperatörer, livsmedel

Montörer, el- och teleutrustning

Montörer, metall och plast

Vaktmästare
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Försäljning, hotell, service mm

Bagare/konditorer

Företagssäljare

Inköpare

Kockar

Servitörer

Telefonförsäljare

Baristor/cafébiträden

Bartenders

Bilförsäljare

Hudterapeuter

Städare

Väktare

Försäljare, dagligvaror

Försäljare, fackhandel

Köks- och restaurangbiträden

Receptionister

Resesäljare

Ekonomi, administration, kultur mm

Controllrar

Ekonomiassistenter

Löne- och personalassistenter

Redovisningsekonomer

Försäkringstjänstemän

Jurister

Medicinska sekreterare

Personaltjänstemän

Revisorer

Speditörer

Studie- och yrkesvägledare

Administratörer och sekreterare

Handläggare/utredare,
offentlig förvaltning

Informatörer

Försäljning, hotell, restaurang och service
Många jobb väntas tillkomma inom försäljning, hotell, restaurang och 
service under 2014-2015. Det hänger ihop med att efterfrågan på varor 
och tjänster väntas öka. Extra bra jobbmöjligheter har kockar med 
lång erfarenhet som kan uppvisa bra referenser. Även telefonförsäljare 
bedöms ha en bra arbetsmarknad. För detta yrke är det vanligt med 
prestationsbaserad lön och många jobbar endast tillfälligt inom yrket 
för att få arbetslivserfarenhet.

Om du saknar tidigare erfarenhet kan även ett jobb inom exempelvis 
dagligvaru- eller detaljhandeln vara en bra ingång på arbetsmarkna-
den. Dessa yrken ställer oftast heller inte några krav på lång utbild-
ning. Samtidigt är det många som söker dessa jobb och det är vanligt 
med tim- och deltidsanställningar. Den stora konkurrensen om jobben 
inom handeln gör att jobbmöjligheterna för många är förhållandevis 
små. Inom hotell och restaurang är det ofta hög omsättning på perso-
nal. Det innebär att det ofta finns lediga jobb att söka. Söker du jobb 
som servitör eller receptionist är goda språkkunskaper i exempelvis 
engelska och tyska meriterande då kunderna ofta är turister.

Ekonomi, administration, kultur och media
Inom yrkesområdet ekonomi, administration, kultur och media finns 
många yrken som kräver utbildning från högskola eller universitet. För 
vissa yrken, som exempelvis ekonomiassistenter, räcker det dock med 
en avklarad gymnasieutbildning. Jobbmöjligheterna är extra goda för 
controllrar och redovisningsekonomer i länet. Det är yrken som ställer 
krav på noggrannhet och god analytisk förmåga. Även ekonomiassis-
tenter med breda kunskaper inom ekonomi och skatter är efterfrågade 
bland länets arbetsgivare.

En yrkesgrupp som har svårare att få jobb är administratörer och 
sekreterare. Det beror delvis på att dessa yrken ofta fungerar som 
ingångsjobb för personer med ekonomutbildning vilket gör att konkur-
rensen om jobben är stor. Jobbmöjligheterna inom detta område är 
dock bättre om du innehar IT- och språkkunskaper. 
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Data, teknik och naturvetenskap
Ett annat yrkesområde som ofta kräver längre utbildning efter gymna-
siet är data, teknik och naturvetenskap. Jobbmöjligheterna för många 
av dessa yrken bedöms vara goda, särskilt om du har erfarenhet. Idag 
finns det exempelvis för få civilingenjörer inom elkraft, elektronik och 
teleteknik samt maskin. Det gör att jobbchanserna för dig som har en 
avklarad utbildning inom dessa områden är mycket goda. Däremot är 
det svårare att få jobb som civilingenjör med kemiinriktning.

Exempel på andra yrken som har goda jobbmöjligheter är byggnads-
ingenjörer och byggnadstekniker. Det beror delvis på att byggandet 
har ökat. Inom området data och IT är IT-arkitekt ett exempel på ett 
yrke med goda chanser till jobb. Oftast krävs då en bred kunskap om 
IT-system. Arbetsmarknaden för mjukvaru- och systemutvecklare är 
också god. Här söker arbetsgivarna efter personer med kunskaper i ett 
eller flera programmeringsspråk. Området data, teknik och naturve-
tenskap är under ständig förändring. Därför är det en fördel att hålla 
sig uppdaterad inom den senaste teknikutvecklingen.

Utbildning
Det är stor brist på förskollärare i både Västmanlands län och i övriga 

delar av landet. Det beror delvis på att det på senare år fötts många 
barn. Samtidigt finns det inte tillräckligt många arbetssökande som 
har förskollärarutbildning. Om du är intresserad av en sådan utbild-
ning finns det många universitet och högskolor som du kan söka till.

Inom grundskolan varierar jobbmöjligheterna. Arbetsmarknaden 
är särskilt bra för lärare som jobbar i grundskolans senare år. Även 
gymnasielärare är efterfrågade i länet. Bäst jobbmöjligheter har lärare 
inom naturvetenskapliga ämnen och yrkesämnen. För att kunna 
arbeta som lärare krävs en lärarlegitimation. Det får du genom att gå 
en lärarutbildning på högskola eller universitet. Jobbmöjligheterna är 
även goda för fritidspedagoger och specialpedagoger i länet. 

Data, teknik och naturvetenskap

Byggnadsingenjörer och
byggnadstekniker

Civilingenjörer, el- och teleteknik

Civilingenjörer, elkraft

Civilingenjörer, maskin

Elingenjörer och eltekniker

IT-arkitekter

Maskiningenjörer och tekniker

Mjukvaru- och systemutvecklare

Testare och testledare

Biomedicinska analytiker

Drifttekniker, IT

Helpdesktekniker/supporttekn.

Logistiker

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Civilingenjörer, kemi

Kemiingenjörer och kemitekniker

Utbildning

Fritidspedagoger

Förskollärare

Gymnasielärare, matematik

Gymnasielärare, naturvetenskap

Gymnasielärare, språk

Gymnasielärare, yrkesämnen

Lärare, i grundskolans senare år

Specialpedagoger

Gymnasielärare, historia/samhäll

Lärare i grundskolans tidigare år

Universitets- och högskolelärare

Trafiklärare
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Hälso- och sjukvården kommer att behöva anställa mycket personal 
de närmaste åren. Det beror delvis på att många anställda går i pen-
sion, men även på att antalet äldre personer blivit fler. På sjukhusen 
och på vårdcentralerna är det stor brist på läkare och sjuksköterskor. 
Extra bra jobbmöjligheter har sjuksköterskor som är specialistutbil-
dade men bristen på grundutbildade sjuksköterskor är också stor. 
Jobbmöjligheterna är också mycket goda för barnmorskor och psy-
kologer i Västmanland. För undersköterskor kommer det att finnas 
många lediga jobb inom hemtjänsten och äldrevården.

Många personer som söker yrken med kortare utbildning inom 
vård och omsorg samt socialt arbete har svårare att få jobb. Exempel 
på sådana yrken är vårdbiträden och elevassistenter. Många arbets-
sökande söker jobb som barnskötare, men antalet jobb är få. Därför 
är jobbmöjligheterna mindre goda för denna yrkesgrupp. Om du vill 
arbeta på förskola får du bättre chanser till jobb om du utbildar dig till 
förskollärare. 

Naturbruk
Inom naturbruk är det ganska få som arbetar och antalet jobb väntas 
inte öka det närmaste året. Att antalet jobb har minskat beror på att 
många små verksamheter har slagits ihop till ett mindre antal. Många 
personer inom jord- och skogsbruk driver eget företag. Arbetet inne-
bär ofta att man arbetar mycket med kroppen. Om du är intresserad 
av att arbeta inom detta yrkesområde finns det en naturbruksutbild-
ning som du kan söka till. I utbildningen specialiserar du dig inom an-
tingen djur, lantbruk, skog eller trädgård. I Skinnskatteberg finns även 
landets enda skogsmästarskola. Jobbchanserna för enklare typer av 
jobb där kraven på utbildning ofta är låga såsom parkarbetare bedöms 
vara små. Det beror på att det är många som söker dessa tjänster. 
Dessutom är dessa jobb ofta starkt säsongsberoende. Möjligheterna att 
få jobb är något bättre för skogsmästare och skogsmaskinförare. 

Hälso-/sjukvård, socialt arbete

Barnmorskor

Barnsjuksköterskor

Distriktssköterskor

Geriatriksjuksköterskor

Kuratorer

Läkare

Operationssjuksköterskor

Optiker

Psykologer

Sjuksköterskor, grundutbildade

Sjuksköterskor, akutsjukvård

Sjuksköterskor, psyksjukvård

Socialsekreterare

Arbetsterapeuter

Behandlingsassistenter

Biståndsbedömare

Sjukgymnaster

Tandhygienister

Tandläkare

Barnskötare

Elevassistenter

Friskvårdskonsulenter

Vårdbiträden

Naturbruk

Djuruppfödare/djurskötare

Skogsmaskinförare

Skogsmästare

Trädgårdsarbetare

Parkarbetare

Skogsarbetare
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Bygg och anläggning
Arbetsförmedlingen räknar med att antalet jobb ökar inom bygg-
branschen under det kommande året. Bygg- och anläggningssidan är 
samtidigt säsongsberoende. Det innebär att det oftast finns mest jobb 
under vår- och sommarhalvåret. Om du är ny på arbetsmarknaden 
kan det i början vara svårt att hitta jobb inom bygg och anläggning. 
Det beror på att arbetsgivarna inom byggbranschen ofta söker perso-
ner med erfarenhet. För att kunna jobba på en byggarbetsplats krävs 
det att du har ett yrkesbevis. Yrkesbeviset visar att du har utbildning, 
har arbetat ett antal lärlingstimmar och klarat ett yrkesteoretiskt 
prov (YTP). (Arbetsförmedlingen gör endast yrkesbedömningar för 
personer med yrkesbevis och därför inte för lärlingar). Inom bygg och 
anläggning finns det många yrken där man arbetar utomhus. Många 
av jobben kräver även god fysik och körkort. Det efterfrågas fler golv-
läggare och murare på arbetsmarknaden. Även plattsättare har goda 
jobbmöjligheter. Jobbmöjligheterna är sämre för grovarbetare inom 
bygg- och anläggning. För många andra yrken är jobbmöjligheterna 
medelgoda.  

Transport
Antalet jobb inom transportsektorn väntas öka under 2014 och 2015, 
både vad gäller person- och varutransporter. Taxiförare med god 
lokalkännedom och servicekänsla har extra goda jobbmöjligheter. Det 
är viktigt att känna till att taxiförare ofta har en provisionsbaserad lön 
och att arbetstiderna kan variera mycket. Jobbmöjligheterna för ex-
empelvis brevbärare samt godshanterare och expressbud är däremot 
sämre. Även lagerarbetare möter en tuff arbetsmarknad. Det beror till 
stor del på att det är många som söker dessa yrken. Då kan det vara 
lättare att få jobb som lastbilsförare. För att kunna köra lastbil krävs 
det att du har ett yrkeskompetensbevis (YKB). Om du har CE-körkort 
har du extra bra jobbmöjligheter då många transporter inom länet 
sker med släp. Det är även vanligt att arbetsgivaren ställer krav på 
truckkort.

Bygg och anläggning

Glasarbetare

Golvläggare

Murare

Plattsättare

Anläggningsarbetare

Anläggningsmaskinförare

Betongarbetare

Isoleringsmontörer

Kranförare

Takmontörer

Träarbetare/snickare

VVS-montörer

Grovarbetare, bygg/anläggning

Transport

Lokförare

Taxiförare

Transportledare

Bussförare

Lastbilsförare

Truckförare

Tågvärdar

Brevbärare

Godshanterare och expressbud

Lagerarbetare
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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.
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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  förbätt ra dina chanser att  snabbt få ett  arbete. 
Med hjälp av oss får du reda på var jobben fi nns 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  hitt a 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 fi nns fi lmer 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.
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