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Inför ansökan till högskolan den 17 oktober 

Här finns jobben efter högskolan 

Nu är det dags att söka in till högskolan. Ingenjörer, lärare och 
vårdyrken är fortsatt heta på arbetsmarknaden framöver. Det visar 
Arbetsförmedlingens prognoser på fem och tio års sikt. 

Den 17 oktober är sista ansökningsdagen till vårens utbildningar på högskolor och 
universitet. Många av dem som börjar studera på högskolan nu kommer att ha goda 
chanser till jobb när de har fullföljt sin utbildning. 

– Det är bra att vara medveten om vilken arbetsmarknad som väntar innan man gör 
sitt val. Men det är förstås också viktigt att välja en utbildning som man är 
intresserad av och kan fullfölja, säger Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker 
på Arbetsförmedlingen. 

På listan över yrken på högskolenivå där man har bäst chans till jobb på fem och tio 
års sikt finns till exempel förskollärare, gymnasielärare, tandläkare, 
specialpedagoger, sjuksköterskor, IT-yrken och ingenjörer. 

– Det kan också vara klokt att välja en utbildning som har en inriktning som 
arbetsgivarna känner igen, som leder fram till en examen, säger Ann Mannerstedt. 

Yrken på högskolenivå där det är lättast att få jobb om 5 och 10 år  
(i riket) 

 Förskollärare och fritidspedagoger 
 Gymnasielärare 
 Ingenjörsyrken 
 IT-yrken 
 Läkare 
 Lärare i grundskolan 
 Sjuksköterskor 
 Specialpedagoger 
 Tandläkare 
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Fakta: Tips inför högskolevalet 

 Ladda ner Yrkesguiden, Arbetsförmedlingens app, med information om olika 

yrken och dess framtidsutsikter.  

 Titta på Arbetsförmedlingens senaste webbinar om högskolevalet: 
https://bambuser.com/v/6466991 (webbinariet startar tolv minuter in i 
sändningen). 

 Arbetsförmedlingens jobbpodd har ett avsnitt om högskolevalet:  
http://arbetsformedlingen.podbean.com/e/avsnitt-33-vad-ska-du-bli-nar-
du-blir-stor-basta-tipset-infor-hogskolevalet/ 

 Du kan också få information om yrken och chanser till jobb inom olika yrken 
på webben www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen 

Källa: Arbetsförmedlingen 

 

https://bambuser.com/v/6466991
http://arbetsformedlingen.podbean.com/e/avsnitt-33-vad-ska-du-bli-nar-du-blir-stor-basta-tipset-infor-hogskolevalet/
http://arbetsformedlingen.podbean.com/e/avsnitt-33-vad-ska-du-bli-nar-du-blir-stor-basta-tipset-infor-hogskolevalet/
http://www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen

