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Fler jobb i Västmanland
I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken under
2018 och om vilka kompetenser som arbetsgivarna söker efter. Arbetsmarknads-
läget är just nu starkt och många arbetsgivare har behov av att anställa.
De flesta jobben kräver att du har en avklarad gymnasieutbildning.

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

Var finns jobben?
Just nu är konjunkturen stark och det finns 
många lediga jobb att söka. De flesta som 
anställs kommer att ersätta andra som går i 
pension, men det väntas även uppstå jobbmöj-
ligheter på grund av att det skapas nya jobb. 
Jobbmöjligheterna är särskilt goda inom vård 
och omsorg, pedagogiskt arbete, bygg och 
anläggning samt inom data, teknik och natur-
vetenskap. Inom dessa områden väntas även 
antalet jobb bli fler. Det kommer också finnas 
många jobböppningar inom tillverkning, drift 
och underhåll även om det totala antalet indu-
strijobb inte beräknas öka under 2018. 

Vad krävs för att få jobben?
Idag kräver de flesta jobben en avklarad 
gymnasieutbildning och i många fall även en 

eftergymnasial utbildning. Konkurrensen om 
jobben är ofta hårdare bland yrken som inte har 
krav på någon särskilt utbildning. Ett fullstän-
digt gymnasiebetyg är därför viktigt oavsett 
vilket program du har läst. Jobbmöjligheterna 
skiljer sig åt beroende på vilket yrkesområde 
du söker jobb inom. Ju bredare yrkesmässigt 
område du har möjlighet att söka inom desto 
bättre blir dina jobbmöjligheter. Kan du dess-
utom tänka dig en lite längre resväg till job-
bet öppnas ännu fler chanser till jobb. Om du 
saknar den formella kompetens eller erfarenhet 
som arbetsgivaren söker kan egenskaper såsom 
god samarbetsförmåga och en vilja att lära nytt 
förbättra dina chanser att få jobb. Även körkort 
kan förbättra dina jobbmöjligheter inom flerta-
let yrkesområden. 
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Här arbetar flest idag
Diagrammet visar hur alla anställda i Västmanlands län fördelar sig 
mellan olika yrkesområden. Det största yrkesområdet är hälso- och sjukvård 
samt socialt arbete. Här är bristen på arbetskraft stor. Ett annat stort 
yrkesområde utgörs av försäljning, hotell, restaurang och service. 
Här ser jobbmöjligheterna olika ut beroende på vilket jobb du söker.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Andelen anställda per yrkesområde i Västmanlands län

Andelen anställda per yrkesområde 2015, Västmanlands 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: 23%

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

3. Tillverkning, drift och underhåll: 16%

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

5. Pedagogiskt arbete: 8% 

6. Transport: 8%

7. Data, teknik och naturvetenskap: 8%

8. Bygg och anläggning: 6%

9. Naturbruk: 1%
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Tillverkning, drift och underhåll
I Västmanlands län jobbar många inom tillverk-
ningsindustrin. Mycket av det som produceras 
går på export, vilket innebär att industrin är 
beroende av efterfrågan i omvärlden. Just nu är 
konjunkturen stark och många industriföretag 
behöver rekrytera. Inom de närmsta åren är det 
många som går i pension. Det innebär att det 
finns ett stort behov av att ersätta de som slutar. 
Men många arbetsgivare har svårt att hitta perso-
ner med rätt kompetens. I takt med att industrin 
har automatiserats och digitaliserats har efter-
frågan på kompetenser inom området förändrats. 
Antalet ”enklare” arbetsuppgifter inom industrin 
har därmed blivit färre. 

Processförståelse, teknikintresse och digitalt 
kunnande förbättrar dina jobbmöjligheter inom 
industrin. Om du har en utbildning från industri-
tekniska gymnasieprogrammet eller teknikcol-
lege innebär det att chanserna att hitta ett jobb 
är goda. Har du dessutom en teknisk högskoleut-
bildning är dina jobbmöjligheter ännu bättre. 

I tider då industriföretagen har svårt att be-
döma den framtida efterfrågan är det vanligt att 
de tar hjälp från bemanningsföretag vid rekryte-
ring. Därför kan det löna sig att även ta kontakt 
med företag inom bemanning när du söker jobb 
inom industrin. Maskinoperatörer och elmon-

törer tillhör några av de vanligaste industriyr-
kena i Västmanland. Chanserna att få jobb som 
maskinoperatör ser olika ut beroende på inrikt-
ning. Jobbmöjligheterna för maskinställare och 
maskinoperatörer inom metallarbete är goda. Det 
är något svårare att få jobb som maskinoperatör 
inom gummi- och plastindustrin där anställ-
ningsbehoven inte är lika stora. 

Inom området drift och underhåll är jobbmöj-
ligheterna bland annat goda för både industri- 
samt installations- och serviceelektriker. Söker 
du jobb som fastighetsskötare är kompetenser 
inom vvs, el och snickeri ofta efterfrågade. Ar-
betet omfattar både inre och yttre underhåll av 
fastigheter, samt ibland även reparationer. 

Goda jobbmöjligheter: bagare och konditorer, 
distributionselektriker, fastighetsskötare, finmekaniker, 
industrielektriker, installations- och serviceelektriker, 
lackerare och industrimålare, maskinställare och 
maskinoperatörer inom metallarbete, motorfordonsmekaniker 
och fordonsreparatörer, process- och maskinoperatörer vid 
stål- och metallverk, svetsare och gasskärare, tunnplåtslagare, 
underhållsmekaniker och maskinreparatörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: handpaketerare, maskinoperatörer 
inom gummi och plast, montörer av träprodukter.

Mindre goda jobbmöjligheter: vaktmästare.
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Försäljning, hotell, restaurang och service
Inom försäljning, hotell, restaurang och service 
finns en stor variation av yrken.  Gemensamt 
för flera av dessa yrken är att du dagligen möter 
kunder. Du behöver därför vara intresserad av att 
möta människor och ha en känsla för service. 

Många unga hittar sitt första jobb inom han-
deln. Här är det viktigt att känna till att helg- och 
kvällsjobb då kan förekomma. Många lediga jobb 
består dessutom av deltidstjänster. Personalrör-
ligheten är ofta stor inom handeln vilket betyder 
att det ofta uppstår många jobböppningar. Samti-
digt är det många som söker jobb inom fack- och 
dagligvaruhandel vilket betyder att det är hård 
konkurrens om de lediga jobben. Det innebär att 
jobbmöjligheterna för just dessa yrken är mindre 
goda. Har du erfarenhet av något serviceyrke 
sedan tidigare kan det förbättra dina chanser att 
få jobb inom handeln som helhet. Chanserna att 
få jobb som företagssäljare är däremot goda. Ti-
digare säljerfarenhet och produkt- eller bransch-
kunskaper efterfrågas ofta. Var beredd på att 
jobbet kan innebära en hel del resande.

Hotell- och restaurangnäringen har haft en god 
utveckling de senaste åren som väntas fortsätta 
under 2018. Efterfrågan varierar efter säsong 
och är delvis också beroende av turismen i länet. 
Jobbmöjligheterna för dig som söker jobb som 

kock är mycket goda. Särskilt om du har bra refe-
renser från tidigare anställningar. Arbetstempot 
i ett kök är ofta högt och du bör vara stresstålig. 
Söker du jobb som hotellreceptionist kan erfa-
renhet av bokningssystem och kunskaper i flera 
språk innebära extra goda jobbmöjligheter. 

Det finns även ett stor behov av att anställa 
kriminalvårdare i länet. God fysik och empatisk 
förmåga är exempel på egenskaper som efterfrå-
gas inom detta yrke.

Goda jobbmöjligheter: apotekstekniker, bartendrar, 
frisörer, företagssäljare, hotellreceptionister, hovmästare 
och servitörer, kockar och kallskänkor, kriminalvårdare, 
kundtjänstpersonal, poliser, saneringsarbetare, städare.

Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, brandmän, 
fastighetsmäklare, fot- och hudterapeuter, inköpare och 
upphandlare, inköps- och orderassistenter, kafé- och kondito-
ribiträden, marknadsanalytiker och marknadsförare, mas-
sörer och massageterapeuter, pizzabagare, renhållnings- och 
återvinningsarbetare, restaurang- och köksbiträden, speditörer 
och transportmäklare, säkerhetsinspektörer, telefonförsäljare, 
väktare och ordningsvakter.

Mindre goda jobbmöjligheter: bensinstationspersonal, 
butikssäljare dagligvaror och fackhandel, kassapersonal, 
marknads- och försäljningsassistenter, resesäljare och 
trafikassistenter.
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Ekonomi, administration, kultur och media
Jobben inom ekonomi, administration, kultur 
och media finns både inom offentlig och privat 
sektor. Många av dessa yrken kräver en högskole-
utbildning (exempelvis bibliotekarier och arkiva-
rier, revisorer och jurister). God analytisk förmå-
ga och noggrannhet stärker dina chanser till jobb 
inom flertalet yrken. En annan egenskap som ofta 
värdesätts är en god kommunikativ förmåga i tal 
och skrift. 

Jobbmöjligheterna för flertalet administrativa 
yrken är mindre goda. Det beror på att tekniken 
har ersatt delar av de rutinartade arbetsuppgif-
terna inom det administrativa området. Språk-
kunskaper inom flera språk och tidigare erfaren-
het av administration kan förbättra dina chanser 
till jobb. Jobbmöjligheterna för löne- och perso-
naladministratörer är däremot goda. Arbetet kan 
omfatta en mix av olika arbetsuppgifter såsom 
utbetalning av löner, arkivering och enklare bok-
föring. Arbetsgivarna söker ibland efter personer 
med erfarenhet av ett specifikt lönesystem. Även 
medicinska sekreterare och vårdadministratörer 
är efterfrågade. Arbetet utförs ofta på ett sjukhus 
eller på en vårdcentral och består till stor del av 
att skriva och arkivera patientjournaler. Utbild-
ning till vårdadministratör ges av yrkeshögsko-
lan. 

Ett ökat antal nyanlända i länet har de senaste 
åren medfört ett växande behov av översättnings-
tjänster. Tolkar har därför goda jobbmöjligheter. 
Jobbmöjligheterna väntas också vara goda för 
personal- och hr-specialister under 2018. Inom 
större organisationer är det mer vanligt att man 
specialiserar sig inom ett specifikt område, ex-
empelvis inom rekrytering eller ledarutveckling. 
Tycker du om att jobba med analys av ekono-
miska resultat kan istället ett jobb som controller 
passa dig. En viktig del av arbetet går även ut på 
att presentera de analyser man kommit fram till 
för de som leder organisationen. 

Goda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier, löne- 
och personaladministratörer, medicinska sekreterare 
och vårdadministratörer, personal- och hr-specialister, 
redovisningsekonomer, tolkar, utredare och handläggare.

Medelgoda jobbmöjligheter: controller, försäkringssäljare 
och försäkringsrådgivare, informatörer, kommunikatörer och 
pr-specialister, jurister, lednings- och organisationsutvecklare, 
revisorer, skadereglerare och värderare, skattehandläggare, 
skolassistenter, socialförsäkringshandläggare.

Mindre goda jobbmöjligheter: chefssekreterare och vd-
assistenter, ekonomiassistenter, kontorsassistenter och 
sekreterare, kontorsreceptionister, telefonister.
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Pedagogiskt arbete
Inom skolan kommer många lärare och peda-
goger att gå i pension den närmsta tiden. Både 
grund- och gymnasieskolorna har ett stort behov 
av att fylla de platser som redan nu står tomma. 
Jobbmöjligheterna för flertalet pedagogiska 
yrken är därför mycket goda. Efterfrågan på 
personal påverkas även av hur stora elevkullarna 
är, vilket varierar över tid. Antalet gymnasie-
elever har minskat något i länet de senaste åren 
samtidigt som eleverna i för- och grundskolan 
har blivit fler. De största yrkesgrupperna inom 
utbildningsområdet utgörs av grundskollärare, 
förskollärare och gymnasielärare. 

Vill du jobba inom skolvärlden bör du ha en god 
pedagogisk förmåga och tycka om att jobba med 
människors utveckling. Andra egenskaper som 
efterfrågas är samarbetsförmåga och stresstå-
lighet. För att få undervisa som lärare krävs att 
du har en lärarlegitimation, men det finns vissa 
undantag. Lärare i yrkesämnen är i regel undan-
tagna från legitimationskravet. Här finns en stor 
efterfrågan då det finns för få utbildade idag. Som 
yrkeslärare kan du undervisa inom många olika 
inriktningar som exempelvis industriteknik, vård 
och omsorg eller el och energi. Du kan antingen 
undervisa på ett yrkesförberedande program på 

gymnasiet eller inom den kommunala  
vuxenutbildningen. 

Är du intresserad av att arbeta med elever som 
har behov av extra stöd kan speciallärare el-
ler specialpedagog vara ett passande yrke. Som 
speciallärare kan du exempelvis vara specialise-
rad för undervisning inom läs- och skrivutveck-
ling. Arbetsuppgifterna för en specialpedagog 
består till stor del i att hitta anpassningar som 
kan vara till stöd för eleven. Det ökade antalet 
nyanlända påverkar också behovet av kompeten-
ser inom skolorna. Lärare med kompetens inom 
SFI (Svenska för invandrare) och svenska som 
andraspråk har därför också goda chanser att få 
anställning. Även inom förskolan finns ett behov 
av att hitta personer med pedagogisk utbildning. 
Därför har personer med en förskollärarutbild-
ning mycket goda chanser att hitta ett jobb. 

Goda jobbmöjligheter: elevassistenter, fritidspedagoger, 
förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, lärare i 
yrkesämnen, speciallärare och specialpedagoger, studie- och 
yrkesvägledare, universitets- och högskolelärare.
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Data, teknik och naturvetenskap
Inom it-området utvecklas och förändras tekni-
ken i snabb takt. Intresse för teknik och pro-
blemlösning är egenskaper som arbetsgivarna 
värderar högt. Efterfrågan på it-tjänster är stor 
då de flesta verksamheter idag är beroende av 
välfungerande it-system. Det enskilt största yrket 
utgörs av mjukvaru- och systemutvecklare. Här 
är dessutom chanserna till jobb särskilt goda. 
För dig som har en teknisk högskoleutbildning är 
jobbmöjligheterna goda inom flertalet tekniska 
och naturvetenskapliga yrken. Exempelvis finns 
en bred efterfrågan på civilingenjörer inom olika 
inriktningar såsom maskinteknik, elektroteknik 
samt logistik och produktionsplanering. Har du 
dessutom erfarenhet av projektledning kan chan-
serna till jobb vara ännu bättre.

Naturbruk
Jord- och skogsbruket påverkas av den tekniska 
utvecklingen. Därför har arbetsgivarnas efter-
frågan på kompetenser förändrats. Många av 
arbetsuppgifterna utförs utomhus och kräver god 
fysik. Ofta krävs även ett B-körkort för att kunna 
ta sig till och från arbetsplatsen. Arbetet inom 
naturbruket varierar i stor utsträckning med 
säsongen. I samband med plantering och skörd är 
personalbehovet extra stort. Söker du jobb som 
skogsmaskinförare är kunskaper om motorer en 
stor fördel. Arbetet kan utföras både självständigt 
och tillsammans med andra. Vill du arbeta som 
skogsarbetare har du oftast lättast att få jobb om 
du har ett motorsågskörkort. I arbetsuppgifterna 
ingår nämligen ofta både plantering och röjning 
av skog.

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

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, frukt 
och bär, uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, 
civilingenjörsyrken inom elektroteknik, kemi, logistik och 
produktionsplanering samt maskinteknik, drifttekniker 
it, ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, kemi 
och maskinteknik, laboratorieingenjörer, mjukvaru- 
och systemutvecklare, nätverks- och systemtekniker, 
systemadministratörer, systemanalytiker och it-arkitekter, 
systemförvaltare, systemtestare och testledare.

Medelgoda jobbmöjligheter: miljö- och hälsoskyddsinspektörer, 
supporttekniker it, tandtekniker och ortopedingenjörer.
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Hälso- och sjukvård, socialt arbete
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete är det 
största yrkesområdet i Västmanlands län. De 
vanligaste yrkena utgörs av undersköterskor, 
vårdbiträden, skötare och sjuksköterskor. Här 
finns det stora rekryteringsbehov på både kort 
och lång sikt. Jobbmöjligheterna är därför goda 
för de flesta yrken inom detta yrkesområde (både 
på gymnasial och eftergymnasial nivå). I de flesta 
av dessa yrken är egenskaper som lyhördhet och 
en god empatisk förmåga viktiga för att kunna 
utföra ett bra jobb.

Behovet av vårdtjänster ökar i takt med att 
befolkningen växer. En ökad andel äldre i befolk-
ningen leder till fler arbetstillfällen inom äldre-
omsorgen. Men det är också många som kommer 
gå i pension under de närmsta åren. Det innebär 
att det även finns ett stort behov av att ersätta de 
som slutar. Du kan antingen jobba på ett sjukhus, 
en vårdcentral, ett äldreboende eller inom före-
tagshälsovården. Söker du jobb som undersköter-
ska är en avklarad gymnasieutbildning inom vård 
och omsorgsprogrammet ofta ett krav. Men du 
kan även kvalificera dig genom att läsa en motsva-
rande utbildning på Komvux. Vill du jobba inom 
hemtjänsten krävs ofta körkort då arbetet utförs 
i patientens hemmamiljö. Jobbmöjligheterna för 
både grund- och specialistutbildade sjuksköter-

skor är särskilt goda. Som specialistsjuksköterska 
är du specialiserad mot ett specifikt område som 
exempelvis demensvård, psykiatri, akutsjukvård 
eller operation. 

Inom området socialt arbete finns ett stort 
behov av att anställa socialsekreterare. En stor 
del av arbetet går ut på att genomföra utredningar 
och uppföljningar av ärenden för barn, ungdomar 
eller vuxna. Även biståndsbedömare väntas ha 
goda jobbmöjligheter under 2018. Jobbmöjlighe-
terna för barnskötare har förbättras då förskolor-
na har svårt att rekrytera utbildade förskollärare. 
Har du en förskollärarutbildning är chansen att få 
ett jobb ännu bättre (se yrkesområdet pedagogiskt 
arbete på sidan 7).

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

Medelgoda jobbmöjligheter: vårdbiträden.
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Bygg och anläggning
Ett ökat byggande och en stark konjunktur gör 
att jobbutsikterna inom bygg- och anläggning 
är goda. Exempel på några aktuella byggprojekt 
i Västmanland är nybyggnation av bostäder, 
förskolor och industribyggnader. Särskilt goda 
jobbmöjligheter har anläggningsmaskinförare. 
För att kunna jobba på en byggarbetsplats krävs 
oftast ett yrkesbevis. Det visar att du har tillräck-
lig utbildning, att du har arbetat ett visst antal 
lärlingstimmar samt att du har genomgått ett 
yrkesteoretiskt prov (YTP). Du som har utländsk 
utbildning och erfarenhet kan ansöka om att få 
den validerad hos Byggnadsindustrins Yrkes-
nämnd. Yrkesbedömningarna i rutan nedan avser 
personer med yrkesbevis och inte lärlingar. Det 
är oftast svårare för lärlingar att få jobb jämfört 
med färdigutbildade.

Transport
Yrkesområdet transport omfattar yrken inom 
både gods- och persontransporter. Här är det 
viktigt med ansvarskänsla för både fordonet och 
det som transporteras. Godstransporterna är 
beroende av efterfrågan inom andra branscher 
såsom handeln, industrin och byggsektorn. 
Persontransporterna gynnas av att befolkningen 
växer och jobbmöjligheterna för dessa yrken är 
därför goda. Jobbmöjligheterna för lagerarbetare 
och terminalarbetare har förbättrats jämfört med 
tidigare. Den ökade e-handeln bidrar till att hålla 
uppe efterfrågan på arbetskraft inom lager och 
logistik, där det finns moment som inte är auto-
matiserade idag. Arbetsgivarna söker främst efter 
lager- och terminalpersonal med truckkort för 
tyngre truckar. Lastbilsförare med CE-körkort 
bedöms ha en särskilt god arbetsmarknad. Dina 
jobbmöjligheter förbättras ytterligare om du har 
ett ADR-intyg för att få köra farligt gods. 

Goda jobbmöjligheter: bussförare, lager- och 
terminalpersonal, lastbilsförare, taxiförare.

Medelgoda jobbmöjligheter: lokförare, transportledare 
och transportsamordnare, truckförare, tågvärdar och 
ombordsansvariga.

Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare och postterminal-
arbetare, reklamutdelare och tidningsdistributörer.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, 
anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnads- och 
ventilationsplåtslagare, civilingenjörsyrken 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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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.


