
1

JOBBMÖJLIGHETER
i Östergötlands län 2018



2

Många lediga jobb i Östergötland
Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län 
under 2018. Arbetsmarknaden är mycket stark och antalet jobb blir fler. 
Många arbetsgivare kommer att behöva anställa personal 
och det kommer att  finnas goda jobbmöjligheter inom en mängd yrken.

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

Jobben i Östergötland blir fler inom nästa 
alla yrkesområden. Anställningsbehoven är 
stora inom bland annat hälso- och sjukvården, 
bygg- och anläggning, pedagogiska yrken samt 
inom industrin. Dessutom växer den privata 
tjänstesektorn i länet och där finns det goda 
jobbmöjligheter inom en mängd yrkesområden. 
Exempelvis inom hotell- och restaurang, före-
tagstjänster och transportsektorn. 

De flesta som anställs ersätter personer som går 
i pension eller av någon annan anledning läm-
nar sitt jobb. Alla som går i pension ersätts inte, 
men det handlar ändå om flera tusen jobb. Till 
det kommer anställningar som sker för att fö-
retagen växer. Många arbetsgivare vill anställa 
personer som kan prestera fullt ut från början. 
Det medför att de ibland upplever att det är 
svårt att få tag i personal, trots att det finns 
många arbetslösa i länet. Det kan handla om att 

det inte har utbildats tillräckligt många inom 
ett visst yrke och ibland om att det är svårt att 
hitta personer med tillräcklig yrkeserfarenhet. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet är alltid en 
fördel när man söker jobb. Ett vanligt grund-
krav bland många arbetsgivare är ett slutbetyg 
från gymnasiet. Med en gymnasiekompetens 
ökar jobbmöjligheterna och det är en utbild-
ningsnivå som är gångbar inom ett stort antal 
yrken. Med en eftergymnasial utbildning 
är jobbmöjligheterna ännu bättre. Förutom 
traditionella universitets- och högskolestudier, 
finns det ett stort antal yrkesutbildningar på 
eftergymnasial nivå inom ramen för Yrkeshög-
skolan. Dessa så kallade YH-utbildningar kom-
binerar teori med praktiskt lärande på olika 
arbetsplatser och skapar goda förutsättningar 
till att få ett jobb efter slutförd utbildning.
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Här arbetar flest idag
Diagrammet nedan visar hur alla anställda i Östergötlands län fördelar sig 
mellan olika yrkesområden. Flest är anställda inom hälso- och sjukvård samt 
socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang 
och service, ett brett yrkesområde som rymmer allt från säljare i livsmedels-
butiker till brandmän och städare.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Andelen anställda per yrkesområde i Östergötlands län

Andelen anställda per yrkesområde 2015, Östergötlands 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: 24%

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 19%

3. Tillverkning, drift och underhåll: 13%

4. Ekonomi, administration, kultur och media: 11%

5. Bygg och anläggning: 6%

6. Pedagogiskt arbete: 10%

7. Data, teknik och naturvetenskap: 9%

8. Transport: 7%

9. Naturbruk: 1%
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Hälso och sjukvård samt socialt arbete
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete är det 
yrkesområde i länet där flest personer har sitt ar-
bete. Ännu fler behöver arbeta inom dessa yrken 
då befolkningen i Östergötland växer och antalet 
äldre i behov av vård och omsorg blir allt fler. 
Samtidigt går många i pension under kommande 
år, vilket medför att det behöver anställas många 
nya personer. 

Bristen på sjuksköterskor är stor och särskilt de 
med specialistkompetens har mycket goda chan-
ser till jobb, till exempel barnmorskor, opera-
tions- och röntgensjuksköterskor. Även för läkare 
är jobbmöjligheterna mycket bra och idag måste 
många läkare rekryteras från andra länder. För 
att täcka behovet behöver betydligt fler utbildas, 
både till läkare och till sjuksköterskor. I nuläget 
svarar inte antalet nyexaminerade från sjukskö-
terske- och läkarutbildningarna upp mot beho-
ven. Jobbmöjligheterna för dessa yrkesgrupper är 
mycket bra över hela landet.

Undersköterska är det största yrket i Sverige. 
Arbetet kan innebära många olika arbetsuppgif-
ter beroende på vilken typ av verksamhet man 
jobbar inom. De flesta undersköterskor arbetar 
inom äldreomsorgen, men det finns även många 
som arbetar inom sjukvården. För undersköter-
skor med kompletta gymnasiebetyg från vård- 

och omsorgsprogrammet är jobbmöjligheterna 
mycket goda. På några års sikt ökar behoven av 
undersköterskor och jobbmöjligheterna kommer 
att vara ännu bättre. Detta gäller särskilt om du 
har någon form av specialistkompetens inom 
något område. För att arbeta inom vården eller 
omsorgen krävs oftast att du har en gymnasie-
utbildning. Vårdbiträden som saknar utbildning 
och erfarenhet har inte riktigt lika goda jobbmöj-
ligheter till en fast anställning som en utbildad 
undersköterska. Bristen på utbildade underskö-
terskor har dock ökat möjligheterna även för 
vårdbiträden att få jobb. Det gäller särskilt under 
semesterperioden då behoven av vikarier är 
mycket stort.

Biomedicinska analytiker har en mycket god 
arbetsmarknad. De har en mycket viktig roll på 
hälso- och sjukvårdens laboratorier, där de tar 
fram underlag för diagnos och behandling. De är 
också eftertraktade inom läkemedelsindustrin 
och bioteknikföretag.

Farmaceuter, det vill säga apotekare och re-
ceptarier har goda jobbmöjligheter. Apotekare 
arbetar på läkemedelsföretag, apotek, myndighe-
ter, sjukhus, och universitet. Receptarier arbetar 
framför allt på apotek, men också på läkemedels-
företag och myndigheter.

Personliga assistenter har goda jobbmöjlig-
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heter. Har du utbildning i omsorgsarbete eller 
erfarenhet av att arbeta med personer med olika 
funktionsnedsättningar ökar dina jobbmöjlighe-
ter ytterligare. Det är viktigt att komma ihåg att 
den personliga assistenten också behöver passa 
för den enskilde assistansanvändarens önskemål 
och behov. 

Olika former av psykisk ohälsa medför inte 
bara jobb inom sjukvård utan även inom den 
kommunala socialtjänsten. Jobbchanserna för 
socialsekreterare är mycket bra och många kom-
muner i länet behöver anställa fler. Bland annat 
migrationen och arbetet med nyanlända har 
medfört ökade anställningsbehov inom många 
verksamheter. Som utbildad socionom finns det 
även goda jobbmöjligheter inom den statliga 
sektorn. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, 
Försäkringskassan och Kriminalvården är exem-
pel på myndigheter som efterfrågar personal från 
socionomutbildningarna.

Tandsjukvården i länet består både av offentlig 
verksamhet och privat verksamhet. Allt fler tand-
läkarmottagningar drivs numera i privat regi. 
Jobbchanserna är bra särskilt för tandläkare, 
men även för tandsköterskor och tandhygienister.

Inom barnomsorgen har det pågått en föränd-
ring som bland annat inneburit en förstärkning 
av förskolans pedagogiska roll. Denna föränd-

ringsprocess har numera mattats av en aning 
på grund av den allt mer tilltagande bristen på 
förskollärare. Jobbmöjligheterna för barnskötare 
bedöms därför vara goda under kommande år.

Veterinärer arbetar främst med förebyggande 
djurhälsovård och behandling av sjuka djur. 
Många veterinärer är specialiserade på ett eller 
flera djurslag. Eftersom antalet djur minskar 
inom lantbruket är inte behoven av veterinärer 
lika stora som tidigare. Däremot har efterfrågan 
på vård av sällskapsdjur ökat och för specialise-
rade och erfarna smådjursveterinärer är jobb-
möjligheterna goda. Veterinärer kan också arbeta 
med livsmedelshygien, forskning och rådgivning.

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

Medelgoda jobbmöjligheter: vårdbiträden.
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Försäljning, hotell, restaurang och service
Besöksnäringen är under stark utveckling i Öst-
ergötland vilket är positivt för restaurang- och 
hotellnäringen i länet. Även handeln gynnas av 
en utvecklad besöksnäring. Inom dessa områden 
får många unga sitt första arbete. Omsättningen 
på personal är relativt hög vilket skapar ingångar 
till jobb även om det ofta kan vara många sökan-
de till de lediga jobben. 

I Linköping och Norrköping är restaurangut-
budet mycket stort och det behövs personal 
under hela året. Under sommaren ökar dess-
utom utbudet av restauranger kraftigt i flertalet 
andra kommuner i länet. Under högsäsong har 
det därför blivit allt svårare för arbetsgivarna 
att hitta personal. I synnerhet gäller det kockar, 
men även servitörer och restaurangbiträden är 
efterfrågade. Arbete inom restaurang innebär 
ofta kvälls- och helgarbete och det är viktigt att 
du har servicekänsla, initiativförmåga och klarar 
stress på ett bra sätt om du vill arbeta inom detta 
område.

För städare är jobbmöjligheterna medelgoda. 
Med yrkesbevis för städservice och tillgång till 
körkort ökar dina möjligheter att få ett arbete. 
Många nya städjobb har skapats sedan det blev 
möjligt för privata hushåll att få en skatterabatt 
för dessa tjänster. 

Telefonförsäljare är ett yrke som många unga 
provar. Arbetsgivarna söker personliga egenska-
per som förmåga att kommunicera tydligt, vara 
serviceinriktad och flexibel. Det är vanligt att 
jobba inom detta yrke under en kortare tid för att 
sedan gå vidare till annat arbete. Därför söks det 
ständigt nya telefonförsäljare.

För företagssäljare är jobbmöjligheterna goda, 
i synnerhet om du har en eftergymnasial utbild-
ning. Som företagssäljare säljer du varor och 
tjänster till andra företag. Yrket är stort och de 
flesta jobben finns inom industrin och handeln. 
Om du vill jobba inom försäljning är de person-
liga egenskaperna mycket viktiga. Känsla för 
service och förmåga att bygga relationer och 
kontaktnät är exempelvis viktiga egenskaper.

Goda jobbmöjligheter: apotekstekniker, bartendrar, frisörer, 
företagssäljare, hotellreceptionister, hovmästare och 
servitörer, inköpare och upphandlare, kockar och kallskänkor, 
kriminalvårdare, kundtjänstpersonal, ordersamordnare, 
poliser, speditörer och transportmäklare, städare, 
renhållnings- och återvinningsarbetare, säkerhetsinspektörer, 
telefonförsäljare, väktare och ordningsvakter.

Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, brandmän, 
fastighetsmäklare, fot- och hudterapeuter, kafé- och 
konditoribiträden, marknads- och försäljningsassistenter, 
massörer och massageterapeuter, resesäljare och 
trafikassistenter, saneringsarbetare.

Mindre goda jobbmöjligheter: butikssäljare inom dagligvaru- 
och fackhandeln, kassapersonal, renhållnings- och 
återvinningsarbetare.
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Tillverkning, drift och underhåll
Det här är ett yrkesområde som är stort i länet. 
Rekryteringsbehoven varierar med konjunk-
turläget men också mellan olika företag. Över 
tid har tillverkningsindustrins efterfrågan på 
kompetens förändrats. Många jobb av enklare 
karaktär har rationaliserats bort eller försvunnit 
till låglöneländer. Utbildningskraven har höjts 
och en yrkesinriktad gymnasial utbildning eller 
en kvalificerad yrkesutbildning är i dag ofta ett 
krav. Den tekniska utvecklingen gör att arbets-
givarna behöver anställa fler med längre utbild-
ning och antalet arbetstillfällen för personer med 
kortare utbildning har minskat kraftigt. Maski-
ner och tillverkningsprocesser har blivit allt mer 
avancerade och den största förändringen gäller 
ett ökat användande av IT-stöd i produktionen. 
Jobbmöjligheterna är goda för exempelvis instal-
lations- och serviceelektriker, svetsare, lackerare, 
tunnplåtslagare och maskinreparatörer. Har du 
erfarenhet av arbete inom tillverkning, drift- och 
underhåll ökar dina jobbmöjligheter.

Söker du jobb som bil- eller lastbilsmekaniker 
och har en fordonsteknisk utbildning är dina 
möjligheter till jobb mycket goda. Om du som for-
donsmekaniker också har kunskap om specifika 
fordonsmärken, delsystemen och felsökning ökar 
dina jobbmöjligheter ytterligare. Utvecklingen i 

yrket går till att innehålla allt mindre mekanik 
och mer elektronik. Samtidigt väntas mekaniker-
na ha mer kundkontakter idag vilket ställer krav 
på social kompetens.

Det finns sedan länge ett överskott av vakt-
mästare som konkurrerar om de lediga jobben. 
Kompetenskraven har ökat och många arbetssö-
kande saknar de kompetenser som arbetsgivare 
efterfrågar idag. Jobbmöjligheterna är bättre för 
dig som har körkort, kan hantera kundkontakter 
och har tekniska kunskaper.

Goda jobbmöjligheter: bagare och konditorer, 
distributionselektriker, drifttekniker vid värme- och vattenverk, 
elektronikreparatörer och kommunikationselektriker, 
fastighetsskötare, finmekaniker, industrielektriker, 
installations- och serviceelektriker, lackerare och 
industrimålare, maskinoperatörer inom livsmedelsindustri, 
motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, 
processövervakare inom kemisk industri, slaktare och styckare, 
smeder, svetsare, tunnplåtslagare, underhållsmekaniker och 
maskinreparatörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: handpaketerare, 
maskinoperatörer inom gummi-, plast- och pappers-
varuindustri, maskinsnickare och maskinoperatörer inom 
träindustri, montörer av elektrisk och elektronisk utrustning, 
montörer av träprodukter, prepresstekniker, tryckare och 
bokbindare, processövervakare inom metallproduktion.

Mindre goda jobbmöjligheter: vaktmästare.
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Ekonomi, administration, kultur och media
För yrken inom ekonomi, administration och me-
dia behövs oftast någon form av eftergymnasial 
utbildning. All verksamhet kräver sin administra-
tion och det gör att många av dessa yrken finns 
inom alla branscher. Behoven av ekonomer är 
stora och jobbmöjligheterna är mycket goda för 
redovisningsekonomer, revisorer och controllrar.

Inom hälso- och sjukvården finns det behov 
av medicinska sekreterare som även kan kallas 
läkarsekreterare eller vårdadministratörer.

Till följd av Sveriges stora flyktingmottagande 
är behovet av tolkar mycket stort. Det råder brist 
på tolkar, exempelvis inom de största språken 
som talas bland de nyanlända.

Det är mindre goda jobbmöjligheter för kon-
torsassistenter och sekreterare. Det beror på att 
dessa jobb i regel har många sökande. Med en 
bred kompetens och med kunskaper inom eko-
nomi och IT ökar möjligheterna.

Pedagogiskt arbete
Om du vill jobba som lärare är det viktigt att 
du har en god kommunikativ och pedagogisk 
förmåga och tycker om att jobba med människors 
utveckling.

Utbildningssektorn står inför tuffa utmaningar. 
Det råder stor personalbrist eftersom många 
inom läraryrket gått i pension de senaste åren 
eller har lämnat yrket. Även framöver kommer 
pensionsavgångarna vara stora eftersom mer 
än var fjärde lärare i Östergötland är över 55 år. 
Dessutom har det periodvis varit svårt att fylla 
platserna på en rad lärarutbildningar. För att bli 
lärare krävs i regel högskoleutbildning. Skolla-
gens krav på lärarlegitimation gör att obehöriga 
lärare har svårare att hitta anställningar. 

Jobbmöjligheterna bedöms vara mycket goda 
för förskollärare, grundskollärare och gymnasie-
lärare i såväl yrkesämnen som allmänna ämnen. 
Det stora flyktingmottagandet har även med-
fört att efterfrågan är mycket stor på sfi-lärare 
(svenska för invandrare).

Goda jobbmöjligheter: elevassistenter, fritidspedagoger, 
förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, lärare i 
yrkesämnen, speciallärare och specialpedagoger, studie- och 
yrkesvägledare, universitets- och högskollärare.

Goda jobbmöjligheter: controllrar, jurister, medicinska 
sekreterare, lednings- och organisationsutvecklare, personal- 
och HR-specialister, redovisningsekonomer, revisorer, 
skadereglerare och värderare, socialförsäkringshandläggare, 
tolkar, utredare och handläggare.

Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier, 
ekonomiassistenter, informatörer, kommunikatörer och 
PR-specialister, kontorsreceptionister, skolassistenter, 
skattehandläggare.
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Data, teknik och naturvetenskap
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. 

Transport
Inom transportområdet jobbar du i stor utsträck-
ning med person- och godstransporter. Söker 
du arbete som lastbils- eller bussförare krävs, 
förutom körkortsbehörigheter, även yrkeskompe-
tensbevis (YKB). Jobbmöjligheterna är goda för 
lastbils- och bussförare som innehar yrkeskompe-
tensbevis. 

Arbetsmarknaden för lokförare är god. Under 
de senaste åren har i synnerhet persontrafiken 
med tåg ökat och många lokförare väntas dess-
utom gå i pension de kommande åren. Du kan 
utbilda dig till lokförare på Yrkeshögskolan. 

Lager och godsterminaler finns det gott om i 
Östergötland. Koncentrationen av lager är särskilt 
stor i Norrköpingsområdet. Konkurrensen om 
jobben som lagerarbetare är dock stor men med 
erfarenhet i yrket och truckkort är jobbmöjlighe-
ter ändå goda. 

Goda jobbmöjligheter: buss- och spårvagnsförare, 
lastbilsförare, lokförare, lager- och terminalpersonal, 
transportledare och transportsamordnare, tågvärdar och 
ombordansvariga.

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: brevbärare och 
postterminalarbetare, taxiförare.

Mindre goda jobbmöjligheter: reklamutdelare och 
tidningsdistributörer.
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Bygg och anläggning
Bostadsbyggandet i Östergötland ligger för när-
varande på rekordnivåer. I länet är det främst i 
Linköping och Norrköping som byggandet sker. 
Det ökande bostadsbyggandet gör att jobbut-
sikterna för nästan alla yrken inom byggbran-
schen är goda. Jobbmöjligheterna är goda för till 
exempel målare, betongarbetare, vvs-montörer, 
golvläggare och murare. 

För att få arbete på en byggarbetsplats behövs 
ofta ett yrkesbevis som visar att du har utbild-
ning, arbetat ett antal timmar som lärling och 
klarat ett yrkesteoretiskt prov. Att du genomför 
din lärlingstid är viktigt eftersom det ökar dina 
jobbmöjligheter.

Medelgoda jobbmöjligheter har grovarbetare 
inom bygg och anläggning. Till skillnad från 
övriga yrkena inom bygg och anläggning krävs 
oftast inte någon formell utbildning. Detta leder 
till att fler söker sig till dessa tjänster och att kon-
kurrensen om jobben blir stor.

Naturbruk
För personer som har utbildning är jobbmöjlig-
heterna goda för många yrken inom lantbruk, 
trädgård och skogsbruk. Det är vanligt att 
arbetsgivare köper in tjänster från andra i stället 
för att anställa i egen regi. Möjligheterna för att 
arbeta inom naturbruk ökar om du har ett eget 
företag registrerat. Teknikutvecklingen är stor 
i branschen och duktiga maskinförare som kan 
arbeta självständigt, med kunskaper om grödor 
och djur, har goda jobbmöjligheter. 

För djurskötare som arbetar på gårdar med 
djurbesättningar är möjligheter till jobb god i 
länet. Som djurskötare kan du också arbeta som 
avbytare, det vill säga ersätta ordinarie personal 
vid semesterledighet eller sjukdom. Arbetstider-
na i yrket är ofta oregelbundna och utan körkort 
kan det vara svårt att ta sig till arbetsplatsen.

Runt om i landet finns det ett antal naturbruks-
gymnasier som har olika yrkesutbildningar inom 
området. Inom ramen för utbildningen har du 
möjlighet att välja olika inriktningar, exempelvis 
skog, lantbruk, djur och trädgård.

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner, 
skogsarbetare, trädgårdsanläggare, uppfödare och skötare av 
djur inom lantbruk.

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, frukt 
och bär, växtodlare och djuruppfödare med blandad drift.

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

Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och 
anläggning
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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.


