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Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa
Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för 
olika yrken i Stockholms län under 2018. Många arbetsgivare i länet ser positivt på 
framtiden och kommer öka sin personal. Jobbmöjligheterna är särskilt goda inom 
vård och omsorg, pedagogiskt arbete, data/it och bygg.

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

Många nya jobb i Stockholms län 
Det råder högkonjunktur i Stockholms län. 
Arbetsgivarna ser positivt på framtiden och 
räknar med att utöka sin personalstyrka under 
det närmsta året. Arbetsförmedlingen räknar 
med att antalet nya jobb under 2018 kommer 
bli 23 000. Stockholms arbetsmarknad är 
omfattande. Här finns jobb som både kräver 
kortare och längre utbildning, men förenklat 
kan man säga att jobbmöjligheterna stiger med 
utbildningsnivån. En majoritet av de yrken där 
det efterfrågas personal kräver minst gymna-
sial utbildning.

Likt tidigare år kommer jobbmöjligheterna 
vara störst inom hälso- och sjukvård, peda-
gogiskt arbete, bygg och anläggning och data, 
teknik och it. Framför allt är det inom den 
offentliga sektorn som det råder störst brist på 
utbildad personal.

Utbildning och språkkunskaper ökar jobbmöjlig-
heterna
Andelen jobb som inte kräver gymnasieutbild-
ning eller högre sjunker på hela arbetsmarkna-
den. De allra flesta arbetsgivarna efterfrågar 
minst en utbildning motsvarande gymnasiet, 
även för jobb där utbildningskraven traditio-
nellt sett har varit låga. 

Goda kunskaper i svenska, och inte sällan 
även engelska är sådant som ofta efterfrågas av 
arbetsgivare inför en anställning. 
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Här arbetar flest idag
Diagrammet visar hur alla anställda i Stockholms län fördelar sig mellan olika 
yrkesområden. Störst andel, 27,1 procent, är anställda inom området för-
säljning, hotell, restaurang och service. Efter detta är det vanligast att arbeta 
inom ekonomi, administration, kultur och media eller inom hälso- och sjuk-
vård samt socialt arbete.
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2.

3.

4.

5.

6.
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8.

9.
Andelen anställda per yrkesområde i Stockholms län

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

1. Försäljning, hotell, restaurang och service: 27,1 %

2. Ekonomi, administration, kultur och media: 18,6 %

3. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 18,6 %

4. Data, teknik och naturvetenskap: 11,3 %

5. Pedagogiskt arbete: 7,3 %

6. Tillverkning, drift och underhåll: 6,3 %

7. Transport: 5,6 %

8. Bygg och anläggning: 4,8 %

9. Naturbruk: 0,4 %
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Försäljning, hotell, restaurang och service
I Stockholms län finns det många jobb inom 
försäljning, hotell, restaurang och service. Många 
får dessutom sina första jobb inom något av dessa 
yrken. Viktiga egenskaper inom de flesta yrken i 
dessa branscher är till exempel social kompetens, 
bra kundbemötande och servicekänsla. 

Bland restaurangyrkena är jobbmöjligheterna 
särskilt goda för kockar och kallskänkor, men 
även för hovmästare och servitörer. En ökad tu-
rism och ett ökat antal stockholmare som äter på 
restaurang gör att många nya hotell och restau-
ranger behöver personal. Har du gått ett gymna-
sieprogram med inriktning hotell- eller restaur-
ang är dina möjligheter till jobb goda. Speciellt 
för kockar med erfarenhet och kunskaper om 
olika typer av matlagning är jobbmöjligheterna 
goda.

Inom försäljningsyrkena finns det goda möjlig-
heter till jobb som telefonförsäljare. För många 
är detta ett första jobb som man stannar inom en 
kortare tid vilket gör att det finns många jobb-
öppningar. Som företagssäljare ökar dina möj-
ligheter om du har säljerfarenhet och specifika 
bransch- och produktkunskaper. För butikssäl-
jare inom dagligvaror och fackhandel är perso-
nalomsättningen hög och många arbetar deltid. 
Om du har servicekänsla och bra kundbemö-

tande ökar dina möjligheter till dessa jobb. Inom 
fackhandeln har konkurrensen från e-handeln 
ökat. Därför är jobbmöjligheterna något sämre än 
tidigare. Det är därför till stor fördel om du har 
god kunskap inom ett visst område.

Väktare, ordningsvakter och kriminalvårdare 
har goda jobbmöjligheter. Chanserna till jobb 
ökar om man har relevant utbildning. Jobben 
förutsätter oftast att man kan jobba på obekväma 
arbetstider. 

Städare är ett vanligt serviceyrke där dina möj-
ligheter till jobb ökar om du har tidigare erfaren-
het och körkort. Andra vanliga serviceyrken är 
massörer, hudterapeuter och frisörer. Inom dessa 
yrken är det vanligt att jobba som egenföretagare.

Goda jobbmöjligheter: apotekstekniker, bartendrar, frisörer, 
företagssäljare, hovmästare och servitörer, kockar och 
kallskänkor, kriminalvårdare, restaurang- och köksbiträden, 
telefonförsäljare, väktare och ordningsvakter.

Medelgoda jobbmöjligheter: hotellreceptionister, 
hudterapeuter, kafé- och konditorbiträden, marknadsanalytiker 
och marknadsförare, massörer och massageterapeuter, städare.

Mindre goda jobbmöjligheter: banktjänstemän, butikssäljare - 
dagligvaror och fackhandel, fastighetsmäklare, marknads- och 
försäljningsassistenter.
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Ekonomi, administration, kultur och media
Inom ovanstående yrkesområden finns en stor 
del av länets jobb. Utbildningskraven är generellt 
höga men varierar mellan olika yrken. Erfaren-
het och referenser väger tungt, och någon form av 
eftergymnasial utbildning är att rekommendera. 
För en del yrken är det tillräckligt med en gym-
nasieutbildning. 

Många yrken inom området förväntas ha goda 
jobbmöjligheter det närmaste året. Medicinska 
sekreterare har goda jobbmöjligheter, då efter-
frågan väntas vara stor. Även controller, redovis-
ningsekonomer och revisorer bedöms ha goda 
jobbmöjligheter. Du som har yrkeserfarenhet och 
kan ta seniora roller samt har kunskap om olika 
ekonomisystem har särskilt goda möjligheter. 

För utredare och handläggare kommer det fort-
satt finnas många jobb. Även om möjligheterna 
till jobb är goda är det viktigt att komma ihåg 
att det också finns många som kan ta jobben. 
Jurister befinner sig i gränslandet mellan en ar-
betsmarknad i balans och goda jobbmöjligheter. 
Det finns många jobbtillfällen i Stockholms län, 
vilket ökar jobbmöjligheterna. 

För yrken med mindre goda jobbmöjligheter är 
antingen ofta utbildningskraven lägre samtidigt 
som många söker sig till dessa. Samtidigt har den 
tekniska utvecklingen rationaliserat bort en del 

rutinartade arbetsuppgifterna. För att öka dina 
möjligheter till jobb bör du ha kompetens inom 
flera områden. Det är inte ovanligt att arbetsgi-
vare efterfrågar kunskap i särskilda datorpro-
gram för exempelvis lönehantering, vilket gör att 
yrkeserfarenhet och/eller vidareutbildning ökar 
jobbmöjligheterna. 

Yrken inom media- och kulturbranschen har 
mindre goda framtidsutsikter. Flera utbildningar 
inom dessa områden är populära vilket innebär 
att många söker de lediga jobben. Inom området 
finns en rikstäckande specialförmedling som du 
kan vända dig till om du är nyfiken på kulturyr-
ken.

Goda jobbmöjligheter: controller, medicinska 
sekreterare, redovisningsekonomer, revisorer, 
socialförsäkringshandläggare, tolkar, utredare och 
handläggare.

Medelgoda jobbmöjligheter: finansanalytiker och investerings-
rådgivare, jurister, löne- och personaladministratörer, 
personal- och HR-specialister.

Mindre goda jobbmöjligheter: chefssekreterare och 
VD-assistenter, ekonomiassistenter, informatörer, 
kommunikatörer och PR-specialister, kontorsreceptionister.
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 
De kommande åren behöver yrkesområdet hälso- 
och sjukvård samt socialt arbete ett stort tillskott 
av nya medarbetare. Det råder redan nu en stor 
brist inom många yrkeskategorier och med en 
växande befolkning ökar behovet av utbildad 
personal. Jobbmöjligheterna är därför goda för 
de flesta yrken under 2018. Flera av yrkena är 
legitimationsyrken och för dessa krävs det både 
utbildning och legitimation för att kunna bli 
anställd. Om du redan har en utbildning från ett 
annat land behöver denna valideras och ibland 
kompletteras. Kontakta Socialstyrelsen för att 
validera din utbildning. Du bör inleda din valide-
ring så snabbt som möjligt då handläggningsti-
derna kan vara långa.

För dig som har legitimation är jobbmöjlighe-
terna goda eller mycket goda under 2018. Det 
finns behov av specialistutbildade sjuksköter-
skor, men även ett stort behov av grundutbildade 
sjuksköterskor samt undersköterskor. Läkare har 
också goda möjligheter till jobb, speciellt de som 
har en specialistutbildning. Andra efterfrågade 
legitimationsyrken är till exempel arbetsterapeut 
och fysioterapeut. 

Som socialsekreterare, biståndsbedömare och 
kurator har du också mycket goda jobbmöjlighe-
ter. Personliga assistenter har medelgoda jobb-

möjligheter. Har du utbildning i omsorgsarbete 
eller erfarenhet av att arbeta med personer med 
olika funktionsnedsättningar ökar dessutom 
jobbmöjligheterna. Det råder stor brist på under-
sköterskor, främst inom hemtjänst och äldrebo-
ende. Vårdbiträden efterfrågas i mindre utsträck-
ning men har ändå medelgoda jobbmöjligheter, 
främst på grund av att arbetsgivare har svårt att 
rekrytera undersköterskor finns ett något ökat 
behov av vårdbiträden under 2018. Generellt för 
dessa yrken är det bra om du har yrkeserfaren-
het, god stresstålighet och servicekänsla samt 
körkort.

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, 
barnmorskor, barnskötare, behandlings-assistenter 
och socialpedagoger, biomedicinska analytiker, 
biståndsbedömare, fritidsledare, fysioterapeuter 
(sjukgymnaster), grundutbildade sjuksköterskor, kuratorer, 
läkare, personliga assistenter, psykologer, receptarier, 
röntgensjuksköterskor, skötare, socialsekreterare, 
specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård samt 
inom allmän hälso- och sjukvård, tandhygienister, tandläkare, 
tandsköterskor, undersköterskor, hemtjänst och äldreboende 
samt vårdavdelning och mottagning, veterinärer, vårdare och 
boendestödjare.

Medelgoda jobbmöjligheter: vårdbiträden.
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Data, teknik och naturvetenskap
Den snabba teknikutvecklingen och digitali-
seringen gör att det finns ett ständigt behov av 
personal med aktuell kompetens inom yrkesom-
rådena data och teknik, helst förvärvad genom en 
eftergymnasial utbildning. Detta gäller för såväl 
ingenjörer, tekniker som it-personal. Förutom 
utbildning vill arbetsgivare ofta att du har aktuell 
arbetslivserfarenhet, gärna med någon form 
av spetskompetens, som exempelvis kan vara 
kunskaper i ritverktyg, GIS eller ett eller flera 
programmeringsspråk.

Jobbmöjligheterna för dig med teknisk 
utbildning är goda, då ingenjörer och tekniker 
söks inom flera områden, exempelvis inom, 
elek¬tronik, elkraft, och maskinteknik. Analy-
tisk förmåga, problemlösning och god samar-
betsförmåga är då egenskaper som stärker dina 
jobbchanser. Erfarenhet av projektledning är 
också meriterande. 

Mjukvaru- och systemutvecklare är ett brett 
område som det finns goda jobbmöjligheter 
inom. Det innefattar bland annat yrkesrollerna 
programmerare, webapplikationsutvecklare och 
databasutvecklare. Ju fler programmeringsspråk 
du behärskar, desto större är dina möjligheter till 
arbete. Bristen på personal inom vissa av yrkena 
inom it-området är så stor att Stockholms läns 

arbetsgivare börjat rekrytera personal från andra 
delar av världen. Därför är det inte ovanligt att 
arbetsspråket är engelska.

Även för kemiingenjörer och miljö- och hälsoin-
spektörer är jobbmöjligheterna goda.

Den yrkeskategori inom it-området som har 
återigen börjar efterfrågas och där jobbmöjlighe-
terna därmed ökat är nätverks- och systemtekni-
ker. En större andel arbetsgivare använder sig av 
utländsk arbetskraft och många som sökande till 
varje ledig plats gör att konkurrensen om jobben 
är hårdare än tidigare. 

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, 
civilingenjörer inom elektroteknik, logistik och 
produktionsplanering kemi och kemiteknik, och maskinteknik, 
drifttekniker it, fastighetsförvaltare, ingenjörer inom 
elektroteknik, industri, och maskinteknik, mjukvaru- och 
systemutvecklare, nätverks- och systemtekniker, 
supporttekniker it, systemadministratörer, systemanalytiker 
och it-arkitekter, systemförvaltare, systemtestare och 
testledare.



8

Pedagogiskt arbete
Jobbmöjligheterna har varit goda för pedagogiskt 
utbildad personal under många år och arbets-
marknaden ser ljus ut även framöver. Främst 
beror det på att barn- och ungdomskullarna 
fortsätter att växa samtidigt som många går i 
pension. För majoriteten av yrkena inom området 
krävs en högskoleutbildning och för de flesta lä-
raryrken även en lärarlegitimation. Endast lärare 
med legitimation har behörighet att sätta betyg, 
vilket lett till en än mer ökad efterfrågan på dessa 
lärare. Som lärare och pedagog bör du vara kom-
munikativ, ha pedagogisk förmåga och tycka om 
att jobba med enskilda individers utveckling. 

Jobbmöjligheterna är goda för såväl dig som 
har erfarenhet och dig som är nyexaminerad. 
Såväl förskollärare, speciallärare/specialpedago-
ger och grundskollärare som gymnasielärare och 
yrkeslärare möter en god arbetsmarknad. Som 
gymnasielärare är jobbmöjligheterna större för 
dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk 
inriktning. 

För dig som är utbildad yrkeslärare finns goda 
anställningsmöjligheter. Inom de allra flesta in-
riktningar på yrkesförberedande program saknas 
det utbildade lärare, exempelvis inom bygg- och 
anläggningsprogrammet, el- och energiprogram-
met, vård- och omsorgsprogrammet, samt for-

donsprogrammet. Även utbildade fritidspedago-
ger har goda jobbmöjligheter, då antalet personer 
med utbildning är färre än vad som efterfrågas. 
Då Sverige tagit emot många asylsökande de 
senaste åren har även efterfrågan på SFI-lärare 
(Svenska för invandrare) ökat. 

Bristen på lärare har medfört att efterfrågan 
på andra yrkesgrupper inom pedagogiskt arbete 
ökat. Är du intresserad av att arbeta inom om-
rådet, men inte har något lärarlegitimation, kan 
yrken som elevassistent vara ett första steg. Som 
elevassistent bör du vara ansvarsfull, social samt 
kunna skapa förtroende och stödja eleven.

Goda jobbmöjligheter: elevassistenter, fritidspedagoger, 
förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, lärare i 
yrkesämnen, speciallärare och specialpedagoger, studie- och 
yrkesvägledare, universitets- och högskollärare.
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Transport 
Jobbmöjligheterna inom transport är goda under 
2018. Stockholms län växer och möjligheterna är 
goda för såväl dig som vill jobba med transport 
av personer som av varor. För de flesta yrkesgrup-
perna inom området krävs normalt en gymnasie-
utbildning. En annan gemensam nämnare är att 
det för flera av yrkena krävs körkort eller någon 
form av förarbevis, exempelvis yrkeskompetens-
bevis (YKB). För att arbeta som lastbil- och buss-
förare är det krav på YKB. Vill du istället arbeta 
som taxiförare ställs krav på taxilegitimation som 
du ansöker hos Transportstyrelsen.   

Dina möjligheter till anställning inom dessa yr-
ken ökar om du är serviceinriktad, stresstålig och 
har möjlighet att arbeta kvällar och helger.

För dig som vill jobba som lager- och terminal-
arbetare eller truckförare är jobbmöjligheterna 
medelgoda. Dina möjligheter till arbete stärks om 
du har erfarenhet och flera olika truckcertifikat.

Bygg och anläggning
Byggkonjunkturen har under en längre tid varit 
mycket stark i Stockholms län. Bostadsbyggandet 
har dock minskat något men fortfarande på en 
hög nivå. Trots minskningen i bostadsbyggandet 
är det är mycket annat i länet som fortsatt byggs i 
hög takt t.ex. vägar, järnvägar, sjukhus etc. Lång-
siktiga investeringar som dessa, som dessutom 
finansieras av skattemedel, gör jobben mindre 
känsliga för konjunktursvängningar. Sammanta-
get innebär det att efterfrågan på arbetskraft är 
stor och jobbmöjligheterna i branschen mycket 
goda. Det finns stora behov av yrkesgrupper med 
såväl eftergymnasial utbildning som yrken med 
gymnasial utbildning. Personliga egenskaper som 
stärker dina möjligheter till jobb inom bygg och 
anläggning är att ha en god kommunikationsför-
måga, att vara lösningsfokuserad och att ha en 
god fysik då många jobb är utomhus.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, 
anläggningsmaskinsförare, betongarbetare, byggnads- och 
ventilationsplåtslagare, civilingenjörsyrken inom bygg och 
anläggning, golvläggare, kyl- och värmepumpstekniker, 
murare, målare, ställningsbyggare, takmontörer, träarbetare 
och snickare, VVS-montörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och 
anläggning.

Goda jobbmöjligheter: buss- och spårvagnsförare, 
lastbilsförare, lokförare, taxiförare, transportledare och 
transportsamordnare.

Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare, lager- och 
terminalpersonal, truckförare, tågvärdar och ombordansvariga.

Mindre goda jobbmöjligheter: reklamutdelare och 
tidningsdistributörer.
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Tillverkning, drift och underhållning
Inom yrkesområdena tillverkning, drift och 
underhåll ingår både yrken med krav på yrkes-
utbildning och yrken med krav på kortare intro-
duktion. Jobbmöjligheterna varierar mellan olika 
yrken, men möjligheterna är bättre om du har en 
gymnasieutbildning, framför allt om du gått det 
industritekniska programmet. 

För utbildade motorfordonsmekaniker (bil- och 
lastbilsmekaniker) är jobbmöjligheterna goda. 
Att du har körkort är näst intill obligatoriskt för 
att få ett jobb. Har du dessutom goda kunskaper i 
svenska och är serviceinriktad ökar dina chanser 
till jobb än mer.

Har du en industriteknisk utbildning på gym-
nasienivå är möjligheterna till jobb mycket goda. 
Det skiljer sig inom vilka branscher det efterfrå-
gas arbetskraft. Är du noggrann, stresstålig och 
har god samarbetsförmåga har du de egenskaper 
som arbetsgivarna söker efter. Många arbetsgiva-
re inom industrin använder sig av bemannings-
företag när de rekryterar. Dina jobbmöjligheter 
ökar om du tar kontakt med dessa.

För slaktare och styckare är jobbmöjligheterna 
goda. Allt fler djur slaktas vid mindre slakterier 
för närproducerat kött, ofta med ekologisk upp-
födning som bas. Ett av de yrken som kommer 
uppvisa sämre jobbmöjligheter framöver är vakt-

mästare. För att öka dina chanser inom dessa yr-
ken behöver man en eller helst flera kompetenser 
av följande; körkort, el-behörighet, it-kunskaper 
och VVS-teknik.

Medelgoda jobbmöjligheter: föra

Goda jobbmöjligheter: bagare och konditorer, 
distributionselektriker, fastighetsskötare, industrielektriker, 
installations- och serviceelektriker, maskinoperatörer 
inom livsmedelsindustrin, motorfordonsmekaniker och 
fordonsreparatörer, slaktare och styckare, svetsare och 
gasskärare och maskinreparatörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: handpaketerare, 
maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri, 
processövervakare inom metallproduktion

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 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.


