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Större jobbchanser
Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker information om var du har störst 
möjligheter att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att förbättras inom de 
flesta branscherna framöver, därmed ökar jobbmöjligheterna. Främst gäller detta 
yrken med eftergymnasial utbildning.

Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015. 
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 2016.

Kort om Jobbmöjligheter 2016

Den ekonomiska återhämtningen tar fart och 
arbetsmarknaden förbättras ytterligare de 
kommande åren. Arbetslösheten i Halland län 
har under en längre tid varit bland de lägsta i 
Sverige. Jobbtillväxten i länet blir stark 2016 
och den senaste tidens positiva utveckling för 
Hallands ungdomar förväntas fortsätta. Varje 
månad får i genomsnitt 1 300 arbetssökande 
jobb i Halland, oavsett konjunkturläge.

Var finns jobben?
Arbetsförmedlingen bedömer att det finns 
minst ett 60-tal yrken i länet med goda jobb-
möjligheter, spridda över nästan samtliga bran-
scher. Framförallt är det hälso- och sjukvården 
som kommer att behöva arbetskraft. Men även 
bland yrken med koppling till bygg, handel, 
teknik och utbildning kommer efterfrågan vara 
stor.

Till många yrken kräver arbetsgivarna flera 
års högskoleutbildning men det finns fortfa-

rande många arbeten som inte har så höga krav 
på utbildning. Konkurrensen om dessa jobb är 
däremot mycket större. 

Inom handeln samt hotell- och restaurang-
branschen finns många så kallade ”ingångs-
jobb”, där kvalifikationskraven är lägre och 
konkurrensen om jobben hårdare. Men om-
sättningen här är ofta hög och många jobb-
möjligheter uppstår. Utan erfarenhet eller rätt 
utbildning är det engagemang, flexibilitet och 
rörlighet som kan ge dig bättre möjligheter att 
konkurrera om dessa jobb. Jobbchansen ökar 
även om man har referenser ifrån tidigare 
anställningar eller andra kunskaper som är till 
nytta i jobbet man söker. Exempel på detta är 
kunskaper i ett annat språk eller körkort. Det 
är viktigt att minst ha slutbetyg från gymna-
siet, oavsett inriktning på utbildningen. Om 
antalet lediga platser inom ett yrke är få kan du 
öka dina chanser genom att skaffa dig de extra 
kompetenser som arbetsgivaren efterfrågar.
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Här arbetar flest idag
I Halland arbetar 22 av 100 inom försäljning, hotell, restaurang och 
service. Det är dock ett stort yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i 
livsmedelsbutiker till brandmän och städare. Något färre är anställda inom 
hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Bara 7 av 100 arbetar med bygg 
och anläggning i någon form i länet. 

Andelen anställda per yrkesområde i Hallands län

Andelen anställda per yrkesområde 2013, Hallands 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: 22 %

2. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 22 %

3. Tillverkning, drift och underhåll: 14 %

4. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 %

5. Utbildning: 9 %

6. Transport: 7 %

7. Bygg och anläggning: 7 %

8. Data, teknik och naturvetenskap: 5 %

9. Naturbruk: 2 %
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Försäljning, hotell, restaurang och service 
Många unga får sitt första jobb inom försälj-
ning, hotell, restaurang och service. I Hallands 
län kommer det att finnas många jobb inom 
yrkesområdet under 2016. Även om det inom 
flera yrken råder stor konkurrens bland dem som 
söker jobben, har även många av dessa yrken hög 
personalomsättning. Detta innebär att det alltid 
finns jobb att söka. Gemensamt för många yrken 
nedan är att man behöver kunna ge god service 
och ett bra kundbemötande. 

Med yrkesbevis för städservice och körkort 
ökar möjligheterna att få arbete som städare. Te-
lefonförsäljare bedöms ha en bra arbetsmarknad 
som ger en bra chans till jobb- och säljerfarenhet. 
Det kan dock vara ett krävande yrke. Eftersom 
det är vanligt med provisionsbaserad lön medför 
det att många endast jobbar en kort period inom 
yrket för att få arbetslivserfarenhet. Detta ökar i 
sin tur jobbmöjligheterna.

Ett jobb inom dagligvaru- eller detaljhandeln 
kan vara en bra ingång på arbetsmarknaden. 
Dessa yrken ställer ofta bara krav på gymnasieut-
bildning. Det är vanligt med tim- och deltidsan-
ställningar. Den stora konkurrensen om jobben 
inom detaljhandeln, och då främst klädbutiker, 
gör att jobbmöjligheterna ökar markant med 
tidigare erfarenhet.

Soldat är ett yrke som erbjuder goda jobbmöj-
ligheter med enbart gymnasium, utan några krav 
på erfarenhet. 

Turistnäringen i Hallands län ser ljust på fram-
tiden men omsättning på personal är hög. Detta 
innebär att det ofta finns lediga jobb att söka. 
Jobbmöjligheterna är medelgoda för hotellper-
sonal som receptionister. Jobbchanserna ökar 
med goda språkkunskaper i exempelvis engelska, 
tyska och spanska, då gästerna många gånger är 
utländska turister. Obekväma arbetstider före-
kommer ofta i branschen. 

Den starkt uppåtgående trenden för caféer och 
intresse för bröd samt bakverk gör att jobbmöjlig-
heterna för bagare/konditorer är goda.

Jobbchanserna för inköpare och företagssäljare 
bättras på om du har eftergymnasial utbildning.

Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, kockar, servitörer 
samt soldater

Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, brandmän, 
cafébiträden, fastighetsmäklare, frisörer, inköpare, 
marknadsanalytiker och marknadsförare, receptionister, 
telefonsäljare samt väktare

Mindre goda jobbmöjligheter: bilförsäljare, försäljare av 
dagligvaror och fackhandel, företagssäljare, hud- och 
fotterapeuter, köks- och restaurangbiträden, massörer, städare 
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Hälso- sjukvård samt socialt arbete 
Hälso- och sjukvården kommer att behöva an-
ställa mycket personal de närmaste åren. Det be-
ror främst på att många anställda går i pension, 
men även på att antalet äldre och vårdbehövande 
personer blir fler.

På sjukhusen och på vårdcentralerna finns det 
stora jobbmöjligheter för läkare och sjuksköterskor, 
speciellt för de som är specialistutbildade. Under-
sköterska är ett av de största yrkena och kan inne-
hålla många olika arbetsuppgifter, beroende på 
vilken typ av verksamhet man är anställd inom. De 
flesta undersköterskorna arbetar inom äldreomsor-
gen som drivs antingen kommunalt eller privat.

För gymnasieutbildade undersköterskor, och un-
dersköterskor från YH och Komvux med körkort, 
är jobbmöjligheterna mycket goda. På sikt kommer 
behoven av undersköterskor att öka, därmed också 
utsikterna till jobb. Detta gäller särskilt om du har 
någon form av specialistkompetens, till exempel 
inom demens eller om du är flerspråkig. 

Inom tandvården är jobbmöjligheterna störst 
för tandsköterskor, trots att yrket kräver den 
kortaste eftergymnasiala utbildningen. Tand-
hygienister tar över vissa delar av tandläkarnas 
arbetsuppgifter och har därför bra jobbchanser.

Personliga assistenter är en stor yrkesgrupp där 
det ställs många olika krav beroende på vårdta-

garnas behov. Med rätt kombination av erfaren-
het, utbildning och kompetens kan jobbmöjlig-
heterna vara goda. Inom socialtjänsten finns 
mycket goda jobbmöjligheter för socialsekrete-
rare och i synnerhet för dem som har erfarenhet 
av familjeutredningar samt ensamkommande 
flyktingbarn. Men även för de som arbetar med 
bedömningar om ekonomiskt bistånd och som 
kuratorer inom till exempel skolan eller vården är 
jobbchanserna goda.

Många söker jobb som barnskötare men jobb-
möjligheterna är mycket små för denna yrkes-
grupp. Vill du jobba med barn ökar dina chanser 
till jobb om du utbildar dig till förskollärare eller 
fritidspedagog. Vårdbiträden har sämre jobbmöj-
ligheter eftersom de på många ställen bara får 
jobb om arbetsgivarna inte hittar undersköter-
skor att anställa.

Goda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, barnmorskor, 
biståndsbedömare, distriktssköterskor, läkare, psykologer, 
receptarier, sjuksköterskor med specialistkompetens, 
sjuksköterskor grundutbildade, socialsekreterare, 
tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor, undersköterskor, 
veterinärer

Medelgoda jobbmöjligheter: apotekare, 
behandlingsassistenter, personliga assistenter, skötare

Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare, vårdbiträden
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Tillverkning, drift och underhåll
Norra Hallands industrier ser ljust på framti-
den och behöver öka antalet anställda framöver. 
Däremot ser utvecklingen dystrare ut för den 
södra länsdelen. Antalet anställda ökar inte 
nämnvärt framöver, däremot behövs det alltid 
ersättningsrekryteringar. Jobbmöjligheterna för 
tekniker och mekaniker är bra. Montörs- och pro-
cessoperatörsyrken kommer att möta en svagare 
arbetsmarknad med medelgoda jobbmöjligheter 
under 2016. På sikt fortsätter den här typen av 
enklare industriyrken att minska. Det beror på 
att tillverkningen flyttar utomlands eller att pro-
duktionen automatiseras ytterligare. Industrin 
är alltid beroende av arbetskraft med hantverks-
skicklighet, teknisk gymnasiekompetens eller 
lång erfarenhet i vissa yrken. Det gäller exem-
pelvis lackerare, lastbilsmekaniker, slaktare och 
styckare samt inte minst kvalificerade plåtslagare 
och svetsare. För CNC-operatörer med kunskap 
om programmering och ritningsläsning är jobb-
möjligheterna också goda. Styr- och reglertekni-
ker med kunskap om automation, styrning och 
reglering av processer har bra jobbchanser. Även 
maskinreparatörer med kunskap om förebyggan-
de underhåll möter en god arbetsmarknad. Dessa 
arbetar inom industrin men också med att serva 
maskiner på plats, till exempel skogs- lantbruks- 

och entreprenadmaskiner.
Jobbmöjligheterna fortsätter att öka för bilme-

kaniker. För lastbilsmekaniker finns det särskilt 
goda möjligheter till jobb.

Fastighetstekniker är ett avancerat jobb som 
ofta kräver goda kunskaper i att sköta belys-
nings-, värme- och ventilationssystem. Yrket har 
mycket goda jobbmöjligheter. Fastighetsprogram-
met på gymnasiet, eller ännu hellre en yrkeshög-
skoleutbildning, är passande utbildningar inom 
området. En viktig egenskap för att jobba som 
fastighetstekniker är att man är serviceinriktad. 
Detta gäller även vaktmästare som har minskat 
i antal och har sämre jobbmöjligheter. Yrket har 
förändrats och finns nästan bara kvar på skolor, 
sjukhus eller större företag, där man arbetar med 
allt från sophantering till teknisk service.

Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, CNC-operatörer, 
distributionselektriker, fastighetstekniker, grov- 
och tunnplåtslagare, lackerare, lastbilsmekaniker, 
maskinreparatörer, styr- och reglertekniker, svetsare, 
verkstadsmekaniker, verktygsmakare

Medelgoda jobbmöjligheter: driftstekniker, larmtekniker, 
maskinoperatörer, processoperatörer, renhållningsarbetare, 
styckare

Mindre goda jobbmöjligheter: vaktmästare, montörer inom 
gummi- och plastprodukter
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Ekonomi, administration, kultur och media 
Inom yrkesområdena ekonomi och administra-
tion finns yrken som är spridda över många olika 
branscher, till exempel finansiell verksamhet och 
företagstjänster samt offentlig sektor. Flertalet av 
dessa företag ser ljust på framtiden. Många yrken 
inom området kräver att du har en universitets- 
eller högskoleutbildning. Konkurrensen om job-
ben är ofta hård eftersom många utbildar sig till 
dessa yrken.

Redovisningsekonomer, revisorer och controll-
rar har bra jobbmöjligheter. Dessa yrken ställer 
krav på både noggrannhet och god analytisk 
förmåga. Det är hård konkurrens om jobben som 
administratör och sekreterare. Med en bred kom-
petens och kunskaper inom språk, ekonomi och 
IT ökar möjligheterna till jobb väsentligt. Möjlig-
heterna ökar dessutom om man har rätt kompe-
tens för mer kvalificerade tjänster, exempelvis 
har en kvalificerad utbildning eller erfarenhet av 
att arbeta i projekt. Medicinska sekreterare har 
goda jobbmöjligheter och många får jobb efter 
YH-utbildningen.

Specifika kompetenskrav är vanligt bland spe-
ditörer (transportsätt, geografiskt område, med 
mera) och jurister, vilket kan innebära goda jobb-
möjligheter för den som har rätt kompetensprofil.

Yrken inom mediabranschen har dystrare fram-

tidsutsikter och det är mycket hård konkurrens 
om jobben för journalister liksom för merparten 
av yrkena inom media, till exempel fotografer och 
programledare. 

Hård konkurrens är det generellt sett för kul-
turyrken. Kyrkomusiker är ett av få undantag där 
jobbmöjligheterna är goda och jobben beräknas 
öka framöver. Största bristen finns i glesbygden 
men det erbjuds inte alltid tjänster på heltid. 
Skådespelare, musiker och i synnerhet konstnä-
rer har oftast projekt- eller timanställningar och 
konkurrensen om jobben är mycket stor. Därför 
försörjer sig ofta kulturarbetare med ett komplet-
teringsjobb utanför kultursektorn samtidigt som 
de söker kulturarbete. Det är vanligt att ha ett 
eget företag som gör att man kan ta uppdrag från 
flera olika uppdragsgivare.

Goda jobbmöjligheter: kyrkomusiker, speditörer

Medelgoda jobbmöjligheter: controllrar, 
försäkringstjänstemän, informatörer, jurister, medicinska 
sekreterare, redovisningsekonomer, revisorer, studie- och 
yrkesvägledare

Mindre goda jobbmöjligheter: bibliotekarier, administratörer 
och sekreterare, ekonomiassistenter, handläggare/
utredare inom offentlig förvaltning, journalister, löne- och 
personalassistenter, personaltjänstemän
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Utbildning 
Jobbmöjligheterna är goda för de flesta yrkena 
inom utbildning och förblir så eftersom många 
äldre lärare snart kommer att gå i pension. Job-
ben finns både inom kommunal och privat sektor, 
men gemensamt är att yrkesområdet kräver en 
eftergymnasial utbildning. Bäst jobbmöjligheter 
har förskollärare, gymnasielärare i yrkesämnen 
specialpedagoger samt lärare i grundskolan. 
Om du vill jobba inom utbildningsväsendet 
är det viktigt att ha en god kommunikativ och 
pedagogisk förmåga samt att du vill jobba med 
människors utveckling. En stor inflyttning, både 
från andra delar av landet och utlandet, gör att 
behovet av barnomsorg fortsätter att öka. Lärare 
med kompetens i svenska som andraspråk och 
SFI har också goda jobbmöjligheter, beroende på 
den ökade flyktinginvandringen. På högskolan 
har elevantalet minskat men det väntas öka igen 
framöver.

Goda jobbmöjligheter: lantmästare, maskinförare inom 
lantbruk, skogsmaskinförare

Medelgoda jobbmöjligheter: djurskötare, jägmästare, 
skogsarbetare, skogsmästare

Mindre goda jobbmöjligheter: parkarbetare, trädgårdsarbetare

Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare, 
gymnasielärare i allmänna ämnen, gymnasielärare i 
yrkesämnen, lärare i grundskolan (både tidigare och senare år), 
speciallärare, specialpedagoger. 

Medelgoda jobbmöjligheter: lärare i estetiska och praktiska 
ämnen, trafiklärare, universitets- och högskolelärare

Mindre goda jobbmöjligheter: musiklärare

Naturbruk
Naturbruk omfattar yrken inom jord-och skogs-
bruk, djurskötsel samt trädgård. Inom yrkesom-
rådet finns det många egna företagare och få per-
soner anställda. Möjligheterna till arbete minskar 
inom yrkesområdet bland annat beroende på 
att mindre verksamheter har fått slås ihop på 
grund av sämre lönsamhet och effektiviseringar. 
Skogsbruket är exportberoende och påverkas just 
nu positivt av handeln med omvärlden och ökat 
byggande. Vill du arbeta inom skogsbruket, ex-
empelvis som skogsarbetare, är det numera krav 
på motorsågskörkort. Lantmästare och Skogs-
maskinförare är exempel på yrken som har goda 
jobbmöjligeter. Yrken med medelgoda jobbmöjlig-
heter är jägmästare och skogs- eller lantmästare, 
vilka kräver eftergymnasial utbildning. Söker du 
som parkarbetare, utan krav på eftergymnasial 
utbildning, ökar jobbchansen med erfarenhet el-
ler enstaka kurser i yrket.
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Data, teknik och naturvetenskap 
Arbetsmarknaden för nästan alla ingenjörer ser 
mycket bra ut. Det gäller även på lång sikt och i 
synnerhet för dem med erfarenhet. För nyutbil-
dade ingenjörer och i synnerhet gymnasieingen-
jörer kan det ibland krävas viss flexibilitet och 
rörlighet för att få det första jobbet. Samtliga 
bedömda ingenjörsyrken, utom maskin och kemi, 
har mycket goda utsikter framöver. Har du dess-
utom säljkompetens och/eller erfarenhet av att 
leda projekt ökar chanserna till jobb ännu mer. 
Förutom att jobba i själva industrin är tekniska 
konsultfirmor viktiga arbetsgivare för ingenjörer, 
framförallt inom bygg och maskinteknik. 

Biomedicinsk analytiker är ett yrke där jobb-
möjligheterna är mycket goda. Yrket har få ar-
betsgivare och en stark koppling till sjukvården. 
Däremot är det svårare för kemiingenjörer att få 
jobb.

Jobbmöjligheterna är extra goda för civilin-
genjörer inom elkraft, elektronik och teleteknik. 
För byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 
är jobbmöjligheterna mycket goda eftersom både 
ny- och ombyggnad samt anläggningar för tåg 
och vägar har ökat och bedöms öka ännu mer 
framöver.

Om du är intresserad av att arbeta inom IT-om-
rådet, är systemförvaltare/systemadministratör 

exempel på ett yrke med goda jobbchanser. Oftast 
krävs då en bred kunskap om IT-system. Arbets-
marknaden för mjukvaru- och systemutvecklare 
är också god. Här söker arbetsgivarna personer 
med kunskaper i ett eller flera programspråk, 
gärna med erfarenhet. Däremot är jobbmöjlighe-
terna sämre om du söker jobb som supporttek-
niker. Området data, teknik och naturvetenskap 
är under ständig förändring. Därför är det en 
fördel att hålla sig uppdaterad inom den senaste 
teknikutvecklingen. Anställningarna finns både 
hos offentliga och privata arbetsgivare. Analytisk 
förmåga, problemlösning och samarbetsförmåga 
är egenskaper som stärker dina jobbchanser. 
Erfarenhet av projektledning är även här merite-
rande.

Goda jobbmöjligheter: byggnadsingenjörer och 
byggnadstekniker, civilingenjörer (bygg och anläggning, 
elektronik och teleteknik, elkraft, elingenjörer och eltekniker), 
GIS-ingenjör, IT-arkitekter, maskintekniker, mjukvaru- och 
systemutvecklare, systemförvaltare/systemadministratörer, 
testare och testledare samt VVS-ingenjörer

Medelgoda jobbmöjligheter: arkitekter, drifttekniker (IT)
helpdesktekniker/supporttekniker, civilingenjör maskin och 
kemi



10

Transport 
Transportbranschen är starkt beroende av efter-
frågan från andra branscher. Ökade godsmäng-
der och ökad kollektivtrafik skapar större efter-
frågan på personal, liksom högre krav på snabba 
och tillförlitliga leveranser. Branschen behöver 
inte anställa så många fler men kommer ändå att 
behöva ersätta de som slutar. En annan viktig ut-
veckling är ökade servicekrav. För både buss- och 
lastbilsförare med erfarenhet och god service-
kompetens kan jobbmöjligheterna därför vara 
goda. Dessutom förbättras jobbmöjligheterna för 
de som har Yrkeskompetensbevis när kraven för 
lastbilschaufförer skärps till hösten 2016. Arbets-
tiderna är ofta oregelbundna. Möjligheter till jobb 
som lagerarbetare, godshanterare och expressbud 
är däremot mindre goda eftersom många söker 
sig till dessa yrken.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, 
anläggningsmaskinförare, betongarbetare, 
byggnadsplåtslagare, glasmästare, golvläggare, 
installationselektriker, isoleringsmontörer, kranförare, murare, 
målare, plattsättare, takmontörer, träarbetare/snickare, VVS-
montörer

Mindre goda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och 
anläggning

Bygg och anläggning
En stark uppgång har skett i byggbranschen den 
senaste tiden och den väntas fortsätta framöver. 
Trots bostadsbristen i länet har bostadsbyggan-
det kommit igång först nu. Detta tillsammans 
med reparationer av befintliga vägar och ombygg-
nad av offentliga fastigheter, skapar fler jobb i 
branschen framöver. Jobbmöjligheterna ökar un-
der sommarhalvåret då aktiviteten är som störst. 
Flera yrken kräver lärlingsanställning innan 
utbildningen anses fullgjord. Lärlingar inom 
snickeri och el har svårt att hitta lärlingsplatser, 
medan jobbmöjligheterna är mycket bra för de 
med avklarad lärlingstid. Om du har högre kom-
petenser och är tillräckligt erfaren för att agera 
projektledare har du goda jobbmöjligheter. Goda 
jobbmöjligheter har till exempel VVS-montörer, 
golvläggare och byggnadsplåtslagare på grund av 
det ständiga och ökande behovet av renoveringar.

Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, taxiförare, 
transportledare

Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare, logistiker, lokförare, 
speditörer, tågvärdar

Mindre goda jobbmöjligheter: godshanterare och expressbud, 
lagerarbetare, truckförare
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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.
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, 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!
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 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.


