
Inför ansökan till högskolan den 15 oktober

Yrken som leder till jobb efter högskolan – bra jobbchanser i
Skåne efter många utbildningar
Många som söker in till högskolan nu kommer att ha goda chanser till jobb när de tar sin examen. Men det gäller att välja rätt
yrke. Det visar Arbetsförmedlingens framtidsprognoser, som finns för ett hundratal yrken.

Nu sitter många och funderar över vilken utbildning de ska välja när det är dags att lämna in sin ansökan till högskolans vårtermin.

Arbetsförmedlingen gör regelbundet långsiktiga prognoser som visar framtidsutsikterna för ett hundratal yrken. Där kan den som nu
planerar att studera se vilka yrken som ger störst chans till jobb den dag de har läst klart.

– Självklart ska man välja efter intresse, men det är klokt att samtidigt ha koll på den framtida arbetsmarknaden, säger Anna Hansen,
analytiker på Arbetsförmedlingen i Skåne.

– I Skåne ökar efterfrågan stadigt för många yrken som kräver högskoleutbildning, till exempel inom vård, skola och teknik. Samtidigt utbildas
för få personer vilket innebär att de som väljer dessa inriktningar blir eftertraktade.

Även om inte alla högskoleutbildningar ger lika stora jobbmöjligheter är det stor skillnad mellan arbetslösheten i Skåne för personer med
enbart gymnasieutbildning (9,2 procent av arbetskraften) och personer med högskoleutbildning (6,7 procent av arbetskraften)

På listan över yrken på eftergymnasial nivå som ger goda jobbmöjligheter om fem år finns många lärar- och ingenjörsyrken, men även ett
antal vårdyrken (se hela listan här nedan).

Fakta: Arbetsförmedlingen har även en yrkeskompass på webben, www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen där man kan söka på olika
yrken och se vilka chanser till jobb de har på sikt. På vår webbplats finns också filmer som beskriver vad olika yrken innebär och prognoser
över jobbmöjligheterna i dag för olika yrken i ditt län.

Här är listan över yrken på eftergymnasial nivå där det kommer att vara stor brist på sökande och därmed lätt att få jobb på 5 och 10 års
sikt. Detta enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos från i år.
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