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Arbetsmarknadsprognosen hittar du på arbetsformedlingen.se/prognoser
Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år baserat på intervjuer med arbetsgivare i alla branscher. I Jämtlands län 
har 300 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. 
Läs mer om prognoser för yrken på arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.

Svag förbättring av arbetsmarknaden 
under 2014

Jobbmöjligheterna ökar med rätt kompetens
De flesta som anställs under 2014 kommer att 
ersätta personer som går i pension. Det är inte 
bara de som går i pension som behöver ersättas 
eftersom det hela tiden sker en omsättning av 
andra orsaker, eller helt enkelt för att det behö-
ver anställas fler personer. Många arbetsgivare 
vill ofta ha högre kompetens på de nya som ska 
anställas. Många jobb kanske innebär att man 
måste pendla. Det är en fördel att ha körkort 
och tillgång till bil om det inte går några tåg 
eller bussar. En del yrken kanske till och med 
kräver att du har körkort. Förutom formell 

kompetens uppger arbetsgivare ofta erfarenhet, 
social kompetens samt initiativ- och drivkraft 
som positiva egenskaper vid anställning.

Långtifrån alla lediga jobb finns hos arbetsför-
medlingen
Många lediga jobb anmäls inte till Arbets-
förmedlingen. Det är därför också bra att leta 
jobb hos bemanningsföretag, på arbetsgivarens 
hemsida eller helt enkelt fråga sina vänner och 
bekanta eller i sina nätverk om det finnas något 
jobb och berätta att man är intresserad.

Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsperiod men den är förhållandevis 
svag och därmed mycket sårbar. Den europeiska konjunkturen fortsätter att visa på förbättringar. 
Även arbetsmarknaden i Jämtlands län förbättras. Under 2013 minskade arbetslösheten, varslen 
var låga och antalet lediga platser ökade. Förbättringen förväntas fortsätta under 2014. De lediga 
jobben under 2014 kommer främst finnas inom vård och omsorg, handel, hotell och restaurang.
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Försäljning, hotell, restaurang och service
Många lediga jobb i länet har anknytning till vintersäsongen och turism. De 
vanligaste yrkena i branschen är köks-och restaurangbiträden, servitörer, 
städare, fastighetsskötare, kockar, baristor, cafébiträden, receptionister, 
bagare och konditorer. Om man har utbildning och erfarenhet så är möj-
ligheterna goda att få jobb som à la carte kock eller som servitör. Under 
vintersäsongen uppstår även ett ökat behov av taxiförare, bagare, kondito-
rer samt inom yrken kopplade till kroppsvård. Hotell och stugbyar upplever 
även svårighet att hitta städpersonal under bytardagarna som vanligtvis är 
lördagar och söndagar.

De största yrkena inom handeln är försäljare inom dagligvaror och fack-
handel där också de flesta rekryteringar sker. Det finns även många bilme-
kaniker och företagssäljare i branschen. Handeln är en konjunkturkänslig 
bransch. Försäljningen i handeln styrs bland annat av hushållens framtids-
förväntningar och inkomster. Det som lyfter handeln i länet är till stor del 
gränshandeln och de norska turisterna. Möjlighet att få jobb som inköpare 
är god. Det handlar dock inte om så många men det är en viktig nyckelkom-
petens i ett företag.

YRKESOMRÅDEN 

Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

Bagare/konditorer

Inköpare

Kockar

Servitörer

Banktjänstemän

Fastighetsmäklare

Fotterapeuter

Hudterapeuter

Marknadsanalytiker och -förare

Baristor/Cafébiträden

Bilförsäljare

Frisörer

Företagssäljare

Försäljare, butik

Köks- och restaurangbiträden

Massörer

Renhållnings- och återvinningsarbetare

Resesäljare

Städare

Telefonförsäljare
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Data, teknik och naturvetenskap
De största yrkena inom området är mjukvaru- och systemutvecklare, 
helpdesktekniker och supporttekniker. Jobbmöjligheterna är bäst för 
personer som är utbildade IT-arkitekter, testare, testledare, system-
förvaltare och systemadministratörer. Det är yrken som kräver en 
längre utbildning. Personer med tidigare erfarenhet är mest efter-
frågade. Biomedicinska analytiker är ett yrke där konkurrensen om 
jobben är liten. Yrket har en stark koppling till bland annat sjukvård. 
Andra tekniska yrken där jobbmöjligheterna är goda är; civilingenjö-
rer med olika inriktning, som till exempel civilingenjörer inom bygg 
och anläggning, byggnadsingenjörer och byggnadstekniker. Även 
maskiningenjörer och maskintekniker har goda möjligheter att få jobb.

Ekonomi, administration, kultur och media
De största yrkena inom området är banktjänstemän, försäkrings-
tjänstemän, revisorer och ekonomiassistenter. Jobben finns ofta inom 
försäkrings- och fastighetsbolag, verksamheter inom juridik, ekonomi 
och teknik, reklambyråer, reseföretag, bemanningsföretag med flera. 
Flera av företagen säljer tjänster till andra företag och är beroende av 
andra branschers utveckling. Det råder en relativt hög efterfrågan och 
många behöver personal. Jobbmöjligheterna är störst för utbildade 
redovisningsekonomer, controllers och löneassistenter men däremot 
är det överskott på ekonomiassistenter.

Andra stora yrkesgrupper är handläggare, utredare, administratö-
rer, jurister och poliser. Jobbmöjligheterna är störst för utbildade inom 
juridik och miljö. Möjligheterna för jobb är goda även för medicinska 
sekreterare. I Östersund finns många kvalificerade yrken inom olika 
myndigheter som till exempel Institutet för folkhälsa, Naturvårds-
verket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Servicemyndigheten, 
Skatteverket, Tillväxtverket, Mittuniversitetet, Tillväxtanalys med 
flera. Yrkena inom dessa myndigheter kräver oftast högskoleutbildning 
eller forskarutbildning inom det specifika området.

Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

Biomedicinska analytiker

Byggnadsingenjörer, -tekniker

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Civilingenjörer, kemi

Drifttekniker, it

Elingenjörer och eltekniker

IT-arkitekter

Maskiningenjörer, -tekniker

Mjukvaru- och systemutvecklare

Systemförvaltare/systemadministratörer

Testare och testledare

VVS-ingenjörer

Arkitekter

Civilingenjörer, elektronik-tele

Civilingenjörer, elkraft

GIS-ingenjörer

Helpdesktekniker/supporttekniker

Ingenjörer/tekniker, elektronik- tele

Logistiker

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Controllrar

Jurister

Löneassistent

Medicinska sekreterare

Redovisningsekonom

Bibliotekarier

Försäkringstjänstemän

Revisorer

Studie- och yrkesvägledare

Administratörer och sekreterare

Ekonomiassistenter

Handläggare/utredare

Informatörer

Personalassistenter



5

Utbildning
De största yrkesgrupperna är grundskollärare, förskollärare, fritidspe-
dagoger, elevassistenter, gymnasielärare i allmänna ämnen, gymnasie-
lärare i yrkesämnen, universitets- och högskolelärare. Konkurrensen 
mellan skolor har hårdnat. Många elever väljer att söka sig till fri- 
skolor. Just nu är det stora ungdomskullar som lämnar gymnasie-
skolan och behovet av lärare minskar. Trots det är det svårt att hitta 
lärare till gymnasieskolans yrkesprogram och yrkesutbildningarna 
generellt.

I glesbygdskommunerna minskar befolkningsunderlaget vilket  
påverkar elevunderlaget till skolorna. För förskolorna ser det lite  
ljusare ut för tillfället i vissa delar av länet. En del skolor erbjuder 
endast deltidstjänster vilket skapar svårigheter att rekrytera till 
exempel språklärare och specialpedagoger i de mindre kommunerna. 
Gymnasielärare i yrkesämnen har goda möjligheter att få jobb.

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
De största yrkena är undersköterskor, vårdbiträden, skötare och sjuk-
sköterskor. Dessa yrkesgrupper tillsammans utgör mer än vartannat 
yrke inom vård och omsorg och det är här den största generations-
växlingen kommer att ske. Möjligheterna är goda att finna jobb som 
sjuksköterska om man har specialistkompetens inom exempelvis 
psykiatri, operation och röntgen. Det finns också goda möjligheter att 
få jobb som läkare. Vissa kommuner upplever svårighet att rekrytera 
biståndshandläggare med erfarenhet. Ofta är det en bra merit för de 
som söker arbete som biståndshandläggare att ha erfarenhet av den 
grupp som man ska arbeta mot, till exempel kan arbete inom äldre-
vård vara en bra merit. Många söker arbete som personlig assistent. 
När personliga assistenter anställs är det ofta viktigt med personliga 
egenskaper som passar med den brukare man ska arbeta med. Det 
gör att arbetsgivarna, trots många sökande, ibland har svårt att hitta 
personal. Det är lättare att hitta arbete för personer som har en  
utbildning till undersköterska eller kunskaper om de med funktions-
nedsättningar.

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

Fritidspedagoger

Förskollärare

Gymnasielärare i yrkesämnen

Lärare i grundskolans senare år

Lärare i grundskolans tidigare år

Specialpedagoger

Universitets- och högskolelärare

Gymnasielärare i historia, samhälle

Gymnasielärare i matematik

Gymnasielärare i språk

Gymnasielärare naturvetenskap

Lärare i est. och prakt. ämnen

Trafiklärare

Apotekare

Barnmorskor

Distriktssköterskor

Läkare

Psykologer

Receptarier

Specialistsjuksköterskor

Dietister

Kriminalvårdare

Kuratorer

Optiker

Sjukgymnaster

Socialsekreterare

Tandhygienister

Tandläkare

Undersköterskor

Barnskötare

Elevassistenter

Friskvårdskonsulenter

Personliga assistenter

Vårdbiträden
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Transport
De vanligaste yrkena är lastbilsförare, brevbärare, taxiförare och 
bussförare. Branschen drabbades extremt hårt under lågkonjunkturen
2008. Transportbranschen är beroende av hur det går för både indu-
strin och skogsnäringen. I vissa delar av länets gles- och landsbygds-
kommuner finns möjlighet att få jobb som chaufför inom person-
transporter. Det finns mycket goda jobbmöjligheter för taxichaufför i 
fjällvärlden när vintersäsongen drar igång. Inom maskin- och  
transportsektorn finns en grupp som snart går i pension, framförallt 
buss-, skogsmaskinförare och chaufförer av timmerbilar vilket medför 
ett ökat behov av arbetskraft och övertagande av företag. Från och 
med 2015 blir det krav på yrkeskompetensbevis. Eftersom det krävs en 
insats för att genomföra utbildningen kommer det innebära en fördel 
för dem som lyckas.

Bygg och anläggning
På en byggarbetsplats behövs oftast ett yrkesbevis som visar att du har 
utbildning, har arbetat ett antal lärlingstimmar och att du har klarat 
ett yrkesteoretiskt prov. Goda jobbmöjligheter gäller alltså främst de 
som har yrkesbevis och erfarenhet medan jobbmöjligheterna för de 
som har utbildning och söker lärlingsanställning är betydligt sämre. 
Bedömningarna i tabellen till vänster gäller inte lärlingar. Yrkena 
inom bygg och anläggning är till största delen säsongsberoende, vilket 
innebär att det finns fler jobb att söka under vår- och sommarhalvåret.
Sysselsättningen har ökat i länet de senaste tio åren. I länet finns 
en hel del jobb inom vindkraft och byggandet av flerbostadshus. De 
mindre företagen har haft fullt upp med byggandet i fjällvärlden. Det 
är också några som jobbar i Norge. De största yrkena inom bygg och 
anläggning i Jämtlands län är träarbetare, snickare, VVS-, montörer-, 
installationselektriker och anläggningsmaskinsförare.

Jobbmöjligheter är bäst för personer som är utbildade bygg-, grov- 
och tunnplåtslagare, betongarbetare, murare, plattsättare i kombina-
tion med golvläggare. Ett annat yrke är installationselektriker, men 
här finns samtidigt många lärlingar som behöver komma ut och få 
erfarenhet.

Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

Bussförare

Lastbilsförare

Skogsmaskinförare

Taxichaufförer

Brevbärare

Transportledare

Godshanterare och expressbud

Lagerarbetare

Truckförare

Anläggningsarbetare

Installationselektriker

Isoleringsmontörer

Murare

Träarbetare/snickare

VVS-montörer

Anläggningsmaskinförare

Betongarbetare

Glasmästare

Golvläggare

Kranförare

Målare

Plattsättare

Takmontörer

Grovarbetare, bygg och anläggning
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Tillverkning, drift underhåll
Jobbmöjligheterna inom tillverkande industri är starkt förknippad 
med hur konjunkturen ser ut. Det var denna bransch som stod för en 
stor del av alla varsel och uppsägningar som skedde under lågkonjunk-
turen 2008-2009 och man har inte lyckats återhämta sig. Trots det ser 
arbetsgivarna ljust på 2014. De största yrkena är verkstadsmekaniker, 
svetsare, processoperatör inom trä, massa och papper, maskin- 
operatör trävaruindustri, betongarbetare, montörer inom el, tele,  
metall, gummi och plast. 

Det finns goda jobbmöjligheter om man är utbildad och har tidigare 
erfarenheter som byggnadsplåtslagare. Goda möjligheter att få jobb 
som lastbilsmekaniker finns också.

Naturbruk
Jord- och skogsbruk anses traditionellt som en viktig näring i länet 
då naturtillgångarna är stora men det sysselsätter inte så många som 
man tror. Däremot har sysselsättningen ökat något de senaste tio 
åren. Lönsamheten i lantbruksföretagen är ofta dålig men trots det så 
verkar lantbrukarna trivas bra med sina jobb1. Inom skogsbruket kom-
mer behovet av arbetskraft sannolikt att öka under 2014, då stormen 
Ivar som drog in över länet i december 2013 ställde till med en hel del 
skador. De största yrkena är djuruppfödare, djurskötare, skogsarbe-
tare, skogsmaskinförare och skogsmästare. Inom jord och skogsbruks-
sektorn i Jämtlands län är var tredje sysselsatt i näringen över 65 år2, 
det handlar främst om skogsägarna som står inför en stor generations-
växling. 

1 LRFKONSULT; http://www.lrfkonsult.se/press/Nyheter/Lantbruksbarometern-2013/  (131127)
2 Källa: SCB, RAMS 2011 65+ år

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

Byggnadsplåtslagare

Maskiningenjör

Maskintekniker

Bilmekaniker

CNC-operatörer

Fordonsmontörer

Grovplåtslagare

Lackerare

Larmtekniker

Maskinreparatörer

Styr- och reglertekniker

Svetsare

Tunnplåtslagare

Verktygsmakare

Distributionselektriker

Gjutare

Maskinoperatörer, gummi-, plast 
 och trävaruindustri

Montörer, el- och teleutrustning

Montörer, metall-, gummi- och plast

Processoperatörer, trä- pappers-  
och massaindustri

Vaktmästare

Verkstadsmekaniker

Skogsmaskinförare

Djuruppfödare/djurskötare

Lantmästare

Skogsmästare

Skogsarbetare

Maskinförare, lantbruk

Trädgårdsarbetare
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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 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 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


