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Arbetsförmedlingen på plats i Gymnasiebyn inför gymnasievalet 2018 

Utbildning ger större chans till jobb 
Snart är det dags att välja gymnasieutbildning för niondeklassarna i 
Norrbotten. När Gymnasiebyn i Luleå har öppet hus på lördag den 11 
november finns Arbetsförmedlingen på plats för att tipsa om vilka 
utbildningar som ger störst möjlighet till ett framtida jobb. 

Det är hög tid för landets niondeklassare att fundera över sitt val till gymnasiet. 
Oavsett vilken utbildning de ungefär 2 500 i Norrbotten kommer att välja i 
februari nästa år, kommer de som fullföljer sin gymnasieutbildning att ha en 
bättre chans på arbetsmarknaden.  

Bra ta en titt på prognoserna 

– Det allra viktigaste är att fullfölja sin gymnasieutbildning, att gå klart alla tre 
åren. Därför ska man förstås välja en utbildning som man är intresserad av, säger 
arbetsförmedlaren Greger Lundbäck. Vi är på plats när Gymnasiebyn har öppet 
hus så vi kan sprida lite ljus över var framtidens jobbmöjligheter kommer att 
finnas. Det är ju också ett sätt för oss att försöka säkra arbetsgivarnas framtida 
behov av kompetens och arbetskraft. 

Arbetsförmedlingen har långsiktiga prognoser över var jobben finns om fem och 
tio år. De visar att flera yrkesutbildningar på gymnasiet kan ge goda chanser till 
jobb direkt efter gymnasiet. Det gäller framför allt bygg och anläggning, fordon 
och transport, industriteknik samt vård och omsorg. 

Arbetslösheten bland unga som har en gymnasieutbildning har minskat med 5,6 
procent under det senaste året, medan den ökat med 8,2 procent bland ungdomar 
som inte har gått ut gymnasiet. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen (18-24 
år, andel inskrivna arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften). 

Ta reda på så mycket som möjligt 

– Vill du ha ett jobb direkt efter gymnasiet så kan ett yrkesprogram vara ett bra 
val. Det viktiga är att ta reda på så mycket som möjligt innan man bestämmer sig. 
Att välja utbildning är ju galet svårt men det handlar ju om vad man vill själv. 
Och det finns många yrken som man kanske inte känner till, som ger goda 
chanser till jobb, säger Greger Lundbäck. 

Fakta: Här kan du ta reda på mer om olika yrken och dess 
framtidsutsikter: 

 Arbetsförmedlingens app Yrkesguiden har beskrivningar av 400 yrken. Där 
finns även framtidsutsikterna för cirka 130 yrken.  

 Yrkeskompassen, Arbetsförmedlingens guide på webben, visar var jobben 
finns på ett, fem och tio års sikt.  Här finns också filmer om olika yrken. 
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