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Fler jobb i ett växande Stockholm

Under 2015 är Stockholm det län i riket där 
jobben väntas öka mest. Samtidigt är arbets-
lösheten lägre än i andra län. Särskilt unga har 
det lättare än på andra håll i landet. Detta beror 
bland annat på att det finns många olika typer 
av jobb i länet, exempelvis inom servicesektorn 
där kraven på lång utbildning eller erfarenhet 
ofta är lägre. Samtidigt är jobbmöjligheterna i 
regel bättre inom yrken som kräver längre ut-
bildningar och för personer som har erfarenhet. 

Under 2015 väntas jobben öka inom alla yr-
kesområden. Arbetsgivare inom data, teknik 
och naturvetenskap, bygg och anläggning samt 
utbildning kommer att ha särskilt svårt att hitta 

personer med rätt kompetens. Samtidigt kom-
mer det att genomföras många rekryteringar 
också inom yrken där fler personer har rätt 
kompetens och jobbmöjligheterna inte är lika 
goda. 

Ett vanligt grundkrav hos många arbetsgivare 
på Stockholms arbetsmarknad är ett slutbe-
tyg från gymnasiet. Med en gymnasieexamen 
ökar därför jobbmöjligheterna mycket. Det är 
också viktigt att ha goda kunskaper i svenska 
och kunna tänka sig en längre resväg till sin 
arbetsplats. Ett körkort öppnar också för fler 
jobbmöjligheter inom ett flertal yrken.

Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobb-
möjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året väntas arbets-
marknaden i länet att fortsätta utvecklas starkt. Jobbmöjligheterna väntas 
framför allt vara goda för yrken inom områdena data, teknik och 
naturvetenskap, bygg och anläggning samt utbildning.

Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år baserat på intervjuer med arbetsgivare i alla branscher.
I Stockholms län har 1 144 privata företag intervjuats samt representanter för 168 verksamhetsområden i 
kommuner, landsting och stat. De privata företag som intervjuas är ett urval från SCB:s företagsregister.

Våra arbetsmarknadsprognoser hittar du på arbetsformedlingen.se/prognoser.
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Stockholms län fördelar sig mellan olika yrkesområden.
Absolut flest är anställda inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det är ett stort och
spretigt yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare.
Nästan lika många arbetar inom ekonomi, administration och kultur och media. Bara 1 person av 100 
arbetar med jord- eller skogsbruk i någon form. Så såg fördelningen inte ut för hundra år sedan.
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Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

JOBBMÖJLIGHETER I LÄNET 

Data, teknik och naturvetenskap
I Stockholms län finns många av landets arbetsgivare inom data, teknik 
och naturvetenskap. Inom yrkesområdet kommer det under 2015 att vara 
mycket goda jobbmöjligheter för erfarna ingenjörer, framför allt inom IT 
samt bygg och anläggning. På IT-sidan efterfrågas erfarna utvecklare och 
IT-arkitekter som är uppdaterade på den tekniska utvecklingen och som ar-
betar bra i grupp. Det är inte ovanligt att länets arbetsgivare söker personer 
med rätt kompetens över hela världen och hos vissa av länets IT-arbetsgiva-
re används engelska som arbetsspråk. För ingenjörer inom bygg är kunska-
per om svenska byggnormer en mycket viktig kompetens. Nyexaminerade 
ingenjörer kan behöva skaffa yrkeserfarenhet genom att ta jobb på en något 
lägre kvalifikationsnivå än sin utbildning för att öka sina jobbmöjligheter. 
En vanlig väg in i ingenjörsyrken är också att delta i ett traineeprogram.

Under 2015 bedöms det vara mindre goda jobbmöjligheter för helpdesk-
tekniker/supporttekniker och arkitekter. För helpdesktekniker/supporttek-
niker ökar jobbmöjligheterna för dem som har kompetens att ge avancerad 
support inom så kallad second line support. För arkitekter ökar jobbmöjlig-
heterna för personer som behärskar vanligt använda programvaror såsom 
Revit och BIM och en möjlig väg in för en nyutexaminerad arkitekt kan vara 
att börja som planarkitekt.

Data, teknik och naturvetenskap

Byggnadsingenjörer och
byggnadstekniker

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Civilingenjörer, elektronik och
teleteknik

Civilingenjörer, elkraft

Civilingenjörer, maskin

Elingenjörer och eltekniker

Flygtekniker

Ingenjörer och tekniker inom
elektronik och teleteknik

IT-arkitekter

Maskiningenjörer

Mjukvaru- och systemutvecklare

Testare och testledare

VVS-ingenjörer

Civilingenjörer, kemi

Lantmätare

Systemförvaltare/ 
systemadministratörer

Arkitekter

Helpdesktekniker/supporttekniker
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Försäljning, hotell, restaurang och service
Inom försäljning, hotell, restaurang och service finns det goda jobb-
möjligheter även för personer som saknar längre utbildning. Särskilt 
hotell och restauranger i länet väntas anställa fler personer under 
2015. Gemensamt för flera av yrkena i yrkesområdet är höga krav på 
bra kundbemötande och god service.

Inom yrkesområdet är försäljningsyrkena de största sett till antalet 
anställda i länet och jobbmöjligheterna för dessa varierar. Mindre 
goda jobbmöjligheter är det för försäljare i dagligvaru- och fackhan-
deln. Orsaken är att det är ingångsyrken för många på arbetsmarkna-
den vilket gör att konkurrensen om dessa jobb är stor. För företagssäl-
jare och telefonförsäljare väntas däremot jobbmöjligheterna vara goda 
under 2015.

För kockar är jobbmöjligheterna bäst för dem med minst 3-5 års 
erfarenhet och med kunskaper i specialkök. Även för servitörer, bar-
tendrar och bagare/konditorer är tidigare erfarenhet inom yrket ofta 
ett krav för anställning. För att få ett arbete som receptionist är det en 
fördel att ha goda kunskaper i flera språk. Detsamma gäller för mark-
nadsanalytiker och marknadsförare där också kompetens inom digital 
marknadsföring allt oftare efterfrågas av arbetsgivarna.

Transport
Inom yrkesområdet transport krävs nästan alltid olika typer av kör-
kort och ibland också en specialutbildning. Eftersom Stockholm växer 
ökar hela tiden behovet av transporter vilket betyder fler jobb. Under 
2015 är jobbmöjligheterna bäst för taxi- och lastbilsförare. För taxifö-
rare beror detta delvis på att det är stor omsättning på personal. För 
båda yrkesgrupperna är det vanligt med kvälls- och/eller helgarbete 
och dessutom krävs noggrannhet och servicekänsla.

Under 2015 bedöms jobbmöjligheterna vara mindre goda för lager-
arbetare. Ett B-körkort ökar jobbmöjligheterna inom yrket då det blir 
allt vanligare att arbetsgivarna, förutom truckkort, också gärna ser att 
man har vanligt körkort.

Försäljning, hotell, service mm

Bagare/konditorer

Bartendrar

Företagssäljare

Kockar

Receptionister

Servitörer

Soldater

Telefonförsäljare

Banktjänstemän

Bilförsäljare

Brandmän

Fastighetsmäklare

Inköpare

Marknadsanalytiker och
marknadsförare

Massörer

Renhållnings- och
återvinningsarbetare

Städare

Väktare

Baristor/cafébiträden

Försäljare, dagligvaror

Försäljare, fackhandel

Transport

Lastbilsförare

Taxiförare

Brevbärare

Bussförare

Flygvärdinnor

Godshanterare och expressbud

Piloter

Transportledare

Truckförare

Lagerarbetare
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Ekonomi, administration, kultur och media
I det här yrkesområdet är det hård konkurrens också för dem med 
eftergymnasial utbildning. Bäst bedöms jobbmöjligheterna under 2015 
vara för personer med lång erfarenhet inom sitt yrke och för dem med 
specialkunskaper. För till exempel handläggare/utredare i offentlig 
förvaltning och jurister är efterfrågan stor på personer med goda kun-
skaper i offentlig upphandling medan det kan vara svårare för nyexa-
minerade att ta sig in på arbetsmarknaden.

Yrken med mindre goda jobbmöjligheter under 2015 är framför allt 
sådana där det endast krävs en kortare utbildning, till exempel löne- 
och personalassistenter och ekonomiassistenter. För dessa är det ofta 
viktigt med kunskaper i specifika programvaror. På mindre företag är 
det vanligt att ekonomi-, redovisnings-, personal- och löneassistent-
uppgifter går ihop i en och samma tjänst. Därmed är jobbmöjlighe-
terna bättre för personer med breda kompetenser. För administratörer 
och sekreterare ökar jobbmöjligheterna för dem med kvalificerad 
utbildning och goda kunskaper i ekonomi, språk samt data.

Utbildning
Antalet personer i skolåldern ökar och jobbmöjligheterna inom utbild-
ningsväsendet kommer överlag att vara goda under 2015. För alla ut-
bildningsyrken krävs högskoleutbildning och för de flesta läraryrkena 
krävs också lärarlegitimation.

Behovet av förskollärare har varit stort under flera år, bland annat 
eftersom för få utbildas till yrket. Också specialpedagoger och fri-
tidspedagoger har mycket goda jobbmöjligheter och detsamma gäller 
lärare i både grundskolans tidigare och senare år. Störst är jobbmöj-
ligheterna för dem med inriktning mot matematik, naturvetenskapliga 
ämnen och vissa språk.

Antalet elever i gymnasieskolan minskar och därför behövs det inte 
lika många lärare där. Trots det är jobbmöjligheterna goda för gymna-
sielärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. För lärare med 
inriktning mot historia och samhällskunskap är jobbmöjligheterna 
däremot medelgoda.

Ekonomi, administration, kultur mm

Bibliotekarier

Controllrar

Försäkringstjänstemän

Jurister

Medicinska sekreterare

Personaltjänstemän

Redovisningsekonomer

Revisorer

Speditörer

Studie- och yrkesvägledare

Administratörer och sekreterare

Ekonomiassistenter

Handläggare, offentlig förvaltning

Informatörer

Löne- och personalassistenter

Utbildning

Fritidspedagoger

Förskollärare

Gymnasielärare i matematik

Gymnasielärare i yrkesämnen

Gymnasielärare
naturvetenskapliga ämnen

Lärare i estetiska
och praktiska ämnen

Lärare i grundskolans senare år

Lärare i grundskolans tidigare år

Specialpedagoger

Gymnasielärare i historia,
samhällskunskap

Gymnasielärare i språk

Universitets- och högskolelärare
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 
Med en växande befolkning ökar behovet av personal inom hälso- och 
sjukvård. Jobbmöjligheterna under 2015 är goda, särskilt under som-
marmånaderna då ordinarie personal går på semester.

Flera av yrkena inom vård och omsorg är legitimationsyrken. Exem-
pel på ett sådant är sjuksköterska. Det finns många jobb för grundut-
bildade sjuksköterskor men särskilt goda är jobbmöjligheterna för dem 
som också har en specialistutbildning. Även läkare med specialistkom-
petens är särskilt eftertraktade. För undersköterskor är jobbmöjlighe-
terna medelgoda. Möjligheten att få jobb som undersköterska är större 
inom äldreomsorgen medan det kan vara svårare om du vill arbeta på 
sjukhus. Chansen att få jobb ökar mycket om du har körkort.

Situationen för yrkena inom vård och omsorg skiljer sig åt mellan lä-
nets olika delar. För läkare, undersköterskor och vårdbiträden, liksom 
för vissa sjuksköterskor, är jobbmöjligheterna mycket goda i Norrtälje-
trakten. Särskilt gäller detta under sommarmånaderna då området be-
söks av många sommargäster. Körkort är ofta ett krav för dessa yrken i 
denna del av länet.

För många av yrkena inom socialt arbete väntas jobbmöjligheterna 
vara medelgoda under 2015. Detta gäller bland annat för elevassis-
tenter och socialsekreterare. För socialsekreterare är personer med 
specialistkompetenser, som erfarenhet av missbruk och våld i nära 
relationer, mer efterfrågade. Jobbmöjligheterna för personliga as-
sistenter är överlag mindre goda men i detta yrke är det ofta person-
kemin med brukaren som avgör. Möjligheterna att få jobb ökar också 
med utbildning inom omsorgsområdet och med kunskaper/erfarenhet 
av att arbeta med olika funktionsnedsättningar.

Hälso- och sjukvård, socialt arbete

Barnsjuksköterskor

Barnmorskor

Behandlingsassistenter

Distriktssköterskor

Geriatriksjuksköterskor

Läkare

Operationssjuksköterskor

Sjuksköterskor (grundutbildare)

Sjuksköterskor inom akutsjukvård

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

Apotekare

Arbetsterapeuter

Biståndsbedömare

Elevassistenter

Kriminalvårdare

Kuratorer

Logopeder

Psykologer

Receptarier

Skötare

Sjukgymnaster

Socialsekreterare

Undersköterskor

Barnskötare

Personliga assistenter

Vårdbiträden
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Bygg och anläggning
Det byggs mycket i Stockholms län och många nya byggjobb skapas. 
Om du ska få arbete på en byggarbetsplats behövs nästan alltid ett yr-
kesbevis som visar att du har utbildning, har arbetat ett antal timmar 
som lärling och klarat ett yrkesteoretiskt prov. Om du har allt detta är 
det i allmänhet lätt att få ett arbete. Om du endast har utbildning men 
saknar de övriga delarna är det svårare. Detta är vanligt exempelvis 
bland anläggningsmaskinförare där många saknar de lärlingstimmar 
som krävs och därför inte får jobb. Bedömningarna i tabellen bredvid 
gäller de som har yrkesbevis.

Särskilt goda jobbmöjligheter är det för yrken som få personer 
utbildar sig till. Exempel är betongarbetare, anläggningsarbetare, 
murare, golvläggare och glasmästare. Mindre goda möjligheter är det 
för grovarbetare inom bygg och anläggning. För detta yrke krävs ofta 
ingen utbildning och därför är det många personer som söker sig till 
yrket, vilket ökar konkurrensen.

Tillverkning, drift och underhåll
Jobbmöjligheterna för de olika yrkena inom tillverkning, drift och 
underhåll varierar. För bilmekaniker är jobbmöjligheterna goda. Det-
samma gäller för byggnadsplåtslagare, ett yrke som passar den som är 
både händig och konstnärlig. Även som färdigutbildad CNC-operatör 
är möjligheterna att få jobb goda, särskilt om du kan programmera 
utifrån ritningar och behärskar olika typer av maskiner och program-
meringsspråk. 

För processoperatörer och maskinoperatörer kommer det att vara 
medelgoda jobbmöjligheter. Inom dessa yrken kan det ofta vara 
möjligt att efter en kortare kompletterande arbetsplatsutbildning byta 
industriell inriktning och på så sätt öka sina chanser att få ett arbete. 
För vaktmästare är det överlag mindre goda jobbmöjligheter men de 
ökar något om du har grundläggande datorkunskaper, körkort och är 
duktig på kundkontakter.

Bygg och anläggning

Anläggningsarbetare

Anläggningsmaskinförare

Betongarbetare

Glasmästare

Golvläggare

Isoleringsmontörer

Kranförare

Murare

Takmontörer

Träarbetare/snickare

VVS-montörer

Målare

Plattsättare

Grovarbetare inom
bygg och anläggning

Tillverkning, drift och underhåll

Bilmekaniker

Byggnadsplåtslagare

CNC-operatörer

Installationselektriker

Maskinreparatörer

Verkstadsmekaniker

Drifttekniker vid
värme- och vattenverk

Fordonsmontörer

Larmtekniker

Maskinoperatörer, kemisk industri

Maskinoperatörer,
livsmedelsindustri

Processoperatörer,
kemisk basindustri

Svetsare

Vaktmästare
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Låt Yrkeskompassen vägleda dig

arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen

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!
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Här kan du se ett urval av yrken som ger stor chans till jobb de kommande åren. Urvalet av yrken nedan 
är baserat på Arbetsförmedlingens långsiktiga prognoser på fem och tio års sikt och lämpar sig väl som 
underlag för dig som funderar på att börja studera. Brist på arbetskraft i ett stort yrke, som till exempel 
sjuksköterska, innebär att många nya sjuksköterskor behöver anställas. Men det är viktigt att tänka på 
att stor brist inom ett yrke inte alltid betyder att många behöver anställas. Verktygsmakare, till exempel, 
har en central roll inom tillverkningsindustrin men är ett yrke som väldigt få arbetar i.

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden med fler

Sjuksköterskor, grund och specialistutbildade

Förskollärare och fritidspedagoger

Civilingenjörer

CNC-operatörer och övriga verktygsmaskinoperatörer

Läkare

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Tandsköterskor

Gymnasielärare i yrkesämnen

Specialpedagoger och övriga speciallärare

Tandläkare

Barnmorskor

Receptarier

Verktygsmakare med fler

Här kommer det att finnas jobb!

Källa: Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen

Tabellen visar yrke och hur många anställda som finns inom yrket i hela landet.
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Vilket yrke väljer du?
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. Se 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

”Jag har alltid varit intresserad 
av hur det fungerar.”
Frida Thelin, lastbilsmekaniker
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SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB

Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. 
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. 
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att snabbt få ett arbete. 
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.

Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på 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 in-
för 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.


