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Många jobbchanser i Uppsala län
I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken  i Uppsala län 
under 2018. Arbetsmarknaden i länet väntas bli fortsatt stark. Jobbmöjligheterna 
blir framför allt goda inom hälso- och sjukvård samt inom utbildning, 
men även inom exempelvis industri, bygg, data och teknik.

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

Uppsala län fortsätter att ha en stark arbets-
marknad med landets lägsta arbetslöshet. Det 
beror bland annat på en stor spridning av olika 
yrkesområden och att det finns många kvalifi-
cerade jobb för högskoleutbildade men också 
många tjänste- och servicejobb utan krav på 
lång utbildning och erfarenhet. Goda pend-
lingsmöjligheter till andra län påverkar också 
jobbmöjligheteran mycket positivt. Särskilt 
pendlingsmöjligheterna till Stockholm påverkar 
Uppsalas arbetsmarknad positivt. Arbetsgivar-
na i länet är positiva inför det kommande året 
och bedömer att de kommer att behöva mer 
personal. Under 2018 förväntas länet få 2 400 
nya jobb. De väntas framförallt komma inom 
byggverksamheterna och de privata tjänste-
näringarna men också inom industrin blir det 
fler nya jobb. Inom de offentliga verksamhe-
terna är det framförallt vid primär- och tand-
vård som sysselsättningen ökar. Inom många 
yrkesområden har arbetsgivarna svårt att hitta 
personer med rätt kompetens, vilket ger goda 
jobbmöjligheter för arbetssökande Uppsalabor 
med efterfrågad utbildning och erfarenhet. 
Utöver många nya jobb sker det många ersätt-

ningsrekryteringar i länet – bara pensionsav-
gångarna i länet väntas innebära nästan 2 500 
lediga jobb.

Öka dina jobbmöjligheter
Kännetecknande för många av de jobb som an-
nonseras i länet är att du som söker jobb ska ha 
en fullständig gymnasieutbildning. För många 
yrken krävs också utbildning från högskola eller 
universitet. Antalet lediga jobb där utbildnings-
kraven inte är så höga blir allt färre, vilket leder 
till större konkurrens bland dem som söker. 
Det är därför viktigt att du har slutbetyg från 
gymnasiet, oavsett inriktning du valt på din 
utbildning. När antalet lediga platser inom ett 
yrke är få ökar dina chanser om du har de kom-
petenser som arbetsgivarna efterfrågar. Utöver 
utbildning och erfarenhet kan det till exempel 
handla om att ha körkort eller att ha kunskaper 
i ett annat språk. Även samarbetsförmåga, vilja 
att lära, bra bemötande och att kunna ta ansvar 
har stor betydelse. Om du kan tänka dig en 
längre resväg till din arbetsplats ökar dessutom 
dina chanser till arbete.



3

Här arbetar flest idag
I Uppsala län arbetar flest inom hälso- och sjukvård samt med socialt arbete. 
Många arbetar också inom de privata tjänstenäringarna. Det är ett stort och 
spretigt yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till 
brandmän och städare. Knappt 1 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk 
i någon form.
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Andelen anställda per yrkesområde i Uppsala län

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

1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 22,3%

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 16,4%

3. Ekonomi, administration, kultur och media: 9,9% 

4. Pedagogiskt arbete: 9,7%

5. Tillverkning, drift och underhåll: 8,8%

6. Data, teknik och naturvetenskap: 6,1%

7. Bygg och anläggning: 5,7%

8. Transport: 4,5%

9. Naturbruk: 0,9%



4

Data, teknik och naturvetenskap
I Uppsala län arbetar många inom it-yrken och 
efterfrågan på personal är hög, särskilt inom de 
yrken som kräver utbildning från högskola. Även 
om antalet som utbildas till dataspecialister blir 
fler väntas det inte vara tillräckligt för att möta 
de ökande behoven. Inom yrkesområdet är det 
särskilt viktigt att hålla sig uppdaterad inom den 
utveckling som sker för att förbli attraktiv på 
arbetsmarknaden. Mjukvaru- och systemutveck-
lare är ett brett yrke och innefattar bland annat 
yrkesrollerna programmerare, webbapplikations-
utvecklare och databasutvecklare. Det är en van-
lig ingång för dem som sedan går vidare till mer 
övergripande eller specialiserade funktioner. För 
systemförvaltare och systemadministratörer be-
döms utsikterna framför allt vara bra för dig som 
har erfarenhet. I och med att utvecklingen går 
mot mer automatiserade lösningar kan helpdesk- 
och supportteknikers arbete skötas av allt färre 
personer. Det gör att konkurrensen om dessa 
yrken blir större. Som helpdesktekniker bör du 
vara stresstålig, pedagogisk och serviceinriktad. 
Har du erfarenhet från yrket är dina möjligheter 
till jobb bättre.

För yrken inom teknik och naturvetenskap 
behöver du oftast en utbildning från högskola 
eller universitet. Ingenjörer arbetar inom de 

flesta branscher, inom både små och stora företag 
samt vid myndigheter. Jobbet handlar till stor del 
om att med tekniska kunskaper söka den bästa 
lösningen på ett problem eller om att effektivisera 
produktionen. Både för civil- och högskolein-
genjörer är efterfrågan stor för nästan samtliga 
inriktningar, och jobbmöjligheterna är mycket 
goda för ingenjörer med yrkeserfarenhet. Nyexa-
minerade ingenjörer kan behöva skaffa yrkes-
erfarenhet genom att ta jobb på en något lägre 
kvalifikationsnivå än de är utbildade i. 

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, 
civilingenjörsyrken inom elektroteknik, civilingenjörsyrken 
inom kemi och kemiteknik, civilingenjörsyrken inom 
maskinteknik, fastighetsförvaltare, ingenjörer och tekniker 
inom elektroteknik, ingenjörer och tekniker inom industri 
logistik och produktionsplanering, ingenjörer och tekniker 
inom kemi och kemiteknik, ingenjörer och tekniker 
inom maskinteknik, mjukvaru- och systemutvecklare, 
systemanalytiker och it-arkitekter, systemtestare och 
testledare, tandtekniker och ortopedingenjörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: drifttekniker it, kemister, labora-
torieingenjörer, nätverks- och systemtekniker, supporttekniker 
it, systemadministratörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, 
nätverks- och systemtekniker, supporttekniker it, systemadmi-
nistratörer.
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Tillverkning, drift och underhåll
Tillverkningsföretagen i Uppsala län är mer 
optimistiska inför framtiden än de varit på flera 
år och det kommer att finnas lediga jobb att söka, 
framförallt vid de företag som tillverkar verk-
stadsvaror och övrig tillverkning. Inom energi-
området ökar antalet anställda endast marginellt. 
De flesta industrijobb finns i Uppsala kommun 
och i norra Uppland. Industrin tar många gånger 
in personal från bemanningsföretag så vill du 
öka dina jobbmöjligheter är det bra att ta kontakt 
med något av dem.

Fastighetsskötare väntas ha goda jobbmöjlig-
heter framöver. Det beror dels på att yrket har 
högre kompetenskrav än tidigare då de tekniska 
systemen i fastigheter blir alltmer avancerade och 
kräver stor teknisk kunskap. Samtidigt är antalet 
som utbildar sig förhållandevis få. Jobbmöjlighe-
terna för färdigutbildade och yrkeserfarna instal-
lationselektriker är goda, medan lärlingar har 
en tuffare situation på arbetsmarknaden. Även 
underhållsmekaniker och maskinreparatörer har 
goda chanser till jobb under året, och möjlighe-
terna ökar för dig som, utöver mekaniken, även 
behärskar automationsteknik. Motorfordonsme-
kaniker och fordonsreparatörer är yrken som ut-
vecklas till att innehålla allt mindre mekanik och 
mer elektronik. Samtidigt väntas mekanikerna 

ha mer kundkontakter idag vilket ställer krav på 
social kompetens. Det finns goda möjligheter till 
jobb för de som uppfyller kraven.

Det finns sedan länge ett överskott av vaktmäs-
tare som konkurrerar om de lediga tjänsterna. 
Kompetenskraven har ökat och många arbets-
sökande saknar de kompetenser som arbetsgivare 
efterfrågar idag. Jobbmöjligheterna är något 
bättre för dig som har körkort och kan hantera 
kundkontakter, eller har kompetens att hantera 
tekniska system av olika slag. Införandet av ny 
teknik i industriföretagen leder till att behovet att 
anställa maskinoperatörer minskat över tid men 
är nu relativt goda för dig som har utbildning och 
erfarenhet. Andra yrken som efterfrågas inom in-
dustrin är CNC-operatörer och processoperatörer. 

Goda jobbmöjligheter: bagare och konditorer, CNC-operatörer, 
elektronikreparatörer och kommunikationselektriker, 
fastighetsskötare, fin-, inrednings- och möbelsnickare, 
finmekaniker, industrielektriker, installations- och 
serviceelektriker, lackerare och industrimålare, 
maskinoperatörer, montörer av elektrisk och elektronisk 
utrustning, motorfordonsmekaniker och fordonsreparatör, 
process- och maskinoperatörer stål- och metallverk, 
processövervakare inom metallproduktion, slaktare och 
styckare, smeder, svetsare och gasskärare, tunnplåtslagare, 
underhållsmekaniker och maskinreparatörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: drifttekniker vid värme- och vat-
tenverk, malmförädlingsyrken och brunnsborrare, maskinope-
ratörer gummi-, plast- pappersvaruindustri, maskinoperatörer 
livsmedelsindustri, maskinoperatörer textil- tvätt- och läderin-
dustri, maskinsnickare och maskinoperatörer inom träindustri, 
montörer av metall-, gummi- och plastprodukter, processope-
ratörer trä- och pappersindustri

Mindre goda jobbmöjligheter: vaktmästare. handpaketerare, 
prepresstekniker, tryckare och bokbindare, vaktmästare.
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Bygg och anläggning
I takt med att uppsalaborna blir fler startas 
många byggprojekt inom länet. Förutom bo-
städer byggs också vägar och kollektivtrafik ut. 
Samtidigt har byggarbetsgivarna svårt att hitta 
personal till många tjänster, vilket ger goda jobb-
möjligheter för de flesta yrken inom bygg och an-
läggning under 2018. Flest lediga byggjobb finns 
under vår- och sommarhalvår. För att få jobb på 
en byggarbetsplats krävs oftast yrkesbevis som 
visar att du har utbildning, ett antal lärlingstim-
mar och att du har klarat ett yrkesteoretiskt prov. 
I Arbetsförmedlingens bedömning av yrken inom 
bygg- och anläggning ingår inte lärlingar.

Jobbmöjligheterna är goda för till exempel 
anläggningsarbetare, betongarbetare och golvläg-
gare men det är svårt för byggarbetsgivarna att 
hitta i stort sett alla kompetenser. Till exempel 
är golvläggare ett yrke som färre utbildar sig till. 
Som golvläggare kan du bland annat arbeta vid 
nybyggen men också med renoveringar och om-
byggnationer. Det är en liten yrkesgrupp som det 
ofta är brist på när byggkonjunkturen är god. Det 
finns också goda jobbmöjligheter för dig som är 
anläggningsmaskinförare. Förmågor som upp-
märksamhet, koncentration och koordination är 
viktiga i dessa yrken.

För erfarna vvs-montörer är arbetsutsikterna 
mycket goda.  Nyutbildade kan dock ha svårt att 
få lärlingsanställning då fler utbildas till yrket. 
Även byggnads- och ventilationsplåtslagare möter 
en god arbetsmarknad under 2018. Inom yrket 
är det vanligt att du arbetar på tak och på höga 
byggnadsställningar. Obekväma arbetsställning-
ar förekommer så du bör vara rörlig och van vid 
höjder. Mindre goda möjligheter har grovarbetare 
inom bygg och anläggning. Till skillnad från de 
övriga yrkena inom bygg och anläggning kräver 
detta oftast inte någon utbildning vilket leder till 
att fler söker sig till dessa tjänster och att konkur-
rensen om jobben blir stor.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, 
anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnads- och 
ventilationsplåtslagare, civilingenjörer inom bygg och 
anläggning, golvläggare, ingenjörer och tekniker inom bygg 
och anläggning, kyl- och värmepumpstekniker, murare, 
målare, ställningsbyggare, takmontörer, träarbetare och 
snickare, vvs-montörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: Grovarbetare inom bygg och 
anläggning.
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Transport
Många verksamheter upplever ökande efterfrå-
gan som en följd av ett växande Uppsala –även 
behov av kommunikationer. Inom både taxi och 
buss finns det goda möjligheter till anställning. 
Arbetstiderna inom buss och taxi kan vara ore-
gelbundna och det är viktigt med både service-
känsla och gott kundbemötande.

När efterfrågan är hög inom andra branscher, 
exempelvis industri, bygg och handel, ökar 
också behovet av godstransporter, vilket i sin tur 
betyder fler jobb. Jobbmöjligheterna är därför 
goda för lastbilsförare. Yrket rymmer många 
olika inriktningar och vissa kompetenser, som till 
exempel ADR-intyg för transport av farligt gods, 
kan förbättra jobbmöjligheterna betydligt. 

Lagerarbete finns inom många branscher och 
jobbmöjligheterna hänger tätt samman med ut-
vecklingen inom exempelvis industri och handel. 
Arbetsgivarna i länet har även uttryckt att de 
gärna ser fler kvinnliga sökanden inom yrket. 

Ekonomi, administration, kultur och media
Många av dessa yrken finns i stort sett inom alla 
branscher, till exempel jurister, ekonomer och 
personaltjänstemän. Konkurrensen är ofta stor 
bland de som söker jobb då det är populära yrken 
som många utbildar sig till. 

För utredare och handläggare finns flera verk-
samhetsområden. Arbetsgivaren kan till exempel 
vara en myndighet, en kommunal förvaltning el-
ler länsstyrelsen. Examen inom juridik, ekonomi, 
statsvetenskap eller inom hälso- och sjukvård 
kan behövas. Det finns många sökande med rätt 
utbildning och erfarenhet men efterfrågan har 
minskat det senaste året och jobbmöjligheterna 
är nu mindre goda inom flera områden. 

Goda jobbmöjligheter: löne- och personaladministratörer, 
medicinska sekreterare och vårdadministratörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: chefssekreterare 
och vd-assistenter, controllrar, försäkringssäljare 
och försäkringsrådgivare, jurister, lednings- och 
organisationsutvecklare, redovisningsekonomer, revisorer, 
skadereglerare och värderare, skattehandläggare, 
socialförsäkringshandläggare.

Mindre goda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier, 
ekonomiassistenter, kontorsassistenter och sekreterare, 
kontorsreceptionister, personal- och hr-specialister, 
skolassistenter, telefonister, utredare och handläggare.

Goda jobbmöjligheter: buss- och spårvagnsförare, 
lastbilsförare, taxiförare. 

Medelgoda jobbmöjligheter: transportledare och 
transportsamordnare, tågvärdar och ombordansvariga.

Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare och 
postterminalarbetare, lager- och terminalpersonal, 
reklamutdelare och tidningsdistributörer, truckförare.
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Försäljning, restaurang, hotell och service
Om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet 
så är jobbmöjligheterna inom försäljning, hotell, 
restaurang och service större än inom många 
andra områden. Under 2018 väntas det finnas 
många jobböppningar inom dessa yrkesområ-
den i länet. Även om det råder stor konkurrens 
bland dem som söker inom flera yrken har också 
många av dessa yrken hög personalomsättning. 
Det gäller exempelvis för försäljare inom dag-
ligvaru- och fackhandel. Servicekänsla och bra 
bemötande är två viktiga egenskaper för en bra 
butikssäljare. Inom fackhandel ökar jobbmöjlig-
heterna med produktkunskap om de produkter 
som företaget säljer. Jobbmöjligheterna för före-
tagssäljare ökar särskilt för dig som har en god 
grundutbildning inom en bransch och dessutom 
har goda säljegenskaper. Exempelvis kan ingen-
jörer och kockar jobba som företagssäljare inom 
industrin respektive restaurangbranschen.

Turistnäringen i Uppsala län ser ljust på fram-

tiden vilket stimulerar verksamheter inom hotell 
och restaurang. Jobbmöjligheterna är särskilt 
goda för kockar med yrkeserfarenhet och specia-
listkunskaper. För servitörer är jobbchanserna 
också goda, och möjligheterna ökar med yrkes-
erfarenhet och exempelvis kunskaper inom mat, 
dryck och språk. Gemensamt för många yrken 
inom hotell och restaurang är att arbetsgivarna 
efterfrågar personal som är stresstålig och servi-
ceinriktad. 

Om du söker jobb som städare är utsikterna till 
jobb tuffa. Jobbmöjligheterna ökar med erfaren-
het inom serviceyrket, bra språkkunskaper och 
för vissa jobb efterfrågas god social kompetens 
och körkort hos dig som söker. Hos vissa företag 
är det viktigare att man kan känna stolthet över 
yrket och vilja utvecklas i sin profession än för-
kunskaper. Kunskaper i svenska språket är dock 
alltid viktigt om än inte alltid ett måste. 

Goda jobbmöjligheter: bagare och konditorer, bartendrar, 
fotterapeuter, företagssäljare, hovmästare och servitörer, 
kockar och kallskänkor, kriminalvårdare, poliser, soldater, 
speditörer och transportmäklare

Medelgoda jobbmöjligheter: frisörer, inköpare och 
upphandlare, pizzabagare, resesäljare och trafikassistenter, 
saneringsarbetare, städare, säkerhetsinspektörer, väktare och 
ordningsvakter.

Mindre goda jobbmöjligheter: apotekstekniker, 
banktjänsteman, bensinstationspersonal, butikssäljare, 
fastighetsmäklare, hotellreceptionister, hudterapeuter, 
inköps- och orderassistenter, kafé- och konditoribiträden, 
kassapersonal, kundtjänstpersonal, marknads- och 
försäljningsassistenter, massörer och massageterapeuter, 
renhållnings- och återvinningsarbetare, restaurang- och 
köksbiträden, telefonförsäljare.
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Pedagogiskt arbete
Jobben inom detta yrkesområde är spridda och 
finns inom flertalet branscher. För civil-och 
högskoleingenjörer är arbetsmarknaden mycket 
bred och de är efterfrågade inom en rad områden. 
Exempelvis inom inriktningarna maskinteknik, 
kemi, elektroteknik, samt logistik och produk-
tionsplanering. Många arbetsgivare uppger att det 
är stor brist på personal med dessa inriktningar. 
Även gymnasieutbildade från de tekniska pro-
grammen är mycket efterfrågade.

IT- och dataspecialister är mycket eftertraktade. 
Den pågående digitaliseringen i samhället bred-
dar arbetsmarknaden och IT-kompetens efter-
frågas i princip inom alla branscher. För yrken 
med höga krav på utbildning och erfarenhet, som 
mjukvaru- och systemutvecklare, testare och 
testledare samt IT-arkitekter, är möjligheterna att 
få jobb mycket goda. Även systemförvaltare och 
systemadministratörer har en mycket god arbets-
marknad. 

Naturbruk
Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk är 
relativt få i Uppsala län. En övervägande andel 
lantbrukare driver sin verksamhet som enskild 
firma. Möjligheterna att få arbete inom naturbruk 
är goda för förare av jordbruks- och skogsmaski-
ner, särskilt för dem med längre erfarenhet. Mo-
derna skogsbruksmaskiner är tekniskt avancerade 
och kräver förare med hög kompetens. 

För skogsarbetare är möjligheterna större för 
dig som har motorsågskörkort. Om du söker jobb 
som trädgårdsarbetare är möjligheterna bättre 
för dig som har en utbildning för arbete som 
trädgårdsarbetare. Det flesta lediga jobben finns 
under sommarsäsongen då odling och skörd sker. 
Bäst möjligheter till anställning inom naturbruk 
har förare av jordbruks- och skogsmaskiner samt 
skogsarbetare.

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner, 
skogsarbetare, trädgårdsanläggare, växtodlare och 
djuruppfödare med blandad drift.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, 
civilingenjörsyrken, drifttekniker IT, fastighetsförvaltare, 
ingenjörsyrken, kemister, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, 
mjukvaru- och systemutvecklare, nätverks- och 
systemtekniker, supporttekniker IT, systemadministratörer, 
systemanalytiker och IT-arkitekter, systemförvaltare, system-
testare och testledare.

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, 
frukt och bär.
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
I Uppsala län arbetar många inom offentliga 
tjänster. Det finns många lediga jobb att söka i 
och med att andelen äldre ökar i befolkningen 
samtidigt som många inom yrkesområdet kom-
mer att gå i pension. Flera av yrkena inom vård 
och omsorg är legitimationsyrken, till exempel 
sjuksköterskor. Det finns många jobb för grund-
utbildade sjuksköterskor men särskilt goda är 
jobbmöjligheterna för dem som också har en 
specialisering exempelvis barnmorskor och 
röntgensjuksköterskor. Även läkare med specia-
listkompetens är särskilt eftertraktade. Vidare 
är jobbmöjligheterna goda för undersköterskor 
i länet. För detta yrke är körkort ofta viktigt då 
många jobbar inom hemtjänsten och behöver 
förflytta sig mellan olika brukare. Särskilt goda 
är jobbmöjligheterna inom hemtjänst och äldre-
boende men det råder även viss brist på erfarna 
undersköterskor inom slutenvård. 

För biomedicinska analytiker är det en styrka 
att ha kunskaper i att arbeta analytiskt och kva-
litetsinriktat, vilket efterfrågas bland annat av 
läkemedels- och kemiföretag.

För dig som söker jobb inom tandvården väntas 
det finnas en god efterfrågan hos arbetsgivare 
på både tandläkare, tandsköterskor och tandhy-

gienister. Om du söker jobb som behandlingsas-
sistent eller socialpedagog ökar möjligheterna för 
dig med en eftergymnasial utbildning eller erfa-
renhet av liknande arbete. Helst inom områden 
som är relevanta för arbetet, till exempel socialt 
arbete.

Även inom yrken som inte ställer så höga krav 
på vidareutbildning, till exempel vårdbiträden 
och barnskötare har efterfrågan ökat. En vidare-
utbildning från barnskötare till förskollärare gör 
dock att jobbmöjligheterna ökar markant efter-
som efterfrågan på förskollärare är mycket stor. 
Konkurrensen har minskat bland dem som söker 
arbete som personlig assistent och dina chanser 
till jobb ökar med en utbildning inom omsorgs-
området eller specialkunskaper om funktions-
nedsättningar. Även körkort kan vara viktigt för 
den som söker anställning inom yrket. 

Goda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, barnmorskor, 
behandlingsassistenter och socialpedagoger, biomedicinska 
analytiker, biståndsbedömare, fysioterapeuter, grundutbildade 
sjuksköterskor, kuratorer, läkare (särskilt specialistläkare), 
personliga assistenter, röntgensjuksköterskor, skötare, 
socialsekreterare, specialistsjuksköterskor inom akut hälso- 
och sjukvård, specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- 
och sjukvård, tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor, 
undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende, vårdare 
och boendestödjare, vårdbiträden.

Medelgoda jobbmöjligheter: apotekare, barnskötare, 
fritidsledare, psykologer, receptarier, veterinärer.

Mindre goda jobbmöjligheter: undersköterskor inom 
vårdavdelning och mottagning (dock ej slutenvård).
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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.


