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Jobbmöjligheter i Uppsala län 
 

Låg arbetslöshet och många 
jobbchanser 
 
Det är gott om jobb inom många yrken i Uppsala län. Allra hetast på 
arbetsmarknaden i länet är yrken inom vården och 
byggverksamheterna men även inom industrin och de privata 
tjänstenäringarna finns det goda möjligheter till anställning. 

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar en fortsatt stark arbetsmarknad i 
Uppsala län inom många branscher. Jobben växer kraftigt inom privata 
tjänstenäringar och inom byggverksamheterna. Men även inom industri och 
offentliga tjänster tillkommer nya jobb under 2018 jobb i Uppsala län. 

I dag publicerar Arbetsförmedlingen Jobbmöjligheter, med färsk information om 
de yrken som har bäst chans till jobb i Uppsala län under 2018. 

– Vi har stor efterfrågan inom många branscher i länet, framför allt inom 
privata tjänster och byggverksamheterna – dock är gymnasieutbildning 
numera nästan alltid ett krav, säger Jim Enström, analytiker på 
Arbetsförmedlingen. 

Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad 
att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller både den som har en 
högskoleutbildning och den som har ett yrkesprogram från gymnasiet.  

– Vill man ha jobb direkt efter gymnasiet är det däremot klokt att satsa på 
en yrkesutbildning som till exempel undersköterska inom hemtjänst eller 
äldreomsorg eller som vvs-montör.  

På högskolenivå är det i år lättast att få jobb som förskollärare, 
specialistsjuksköterska, mjukvaru- och systemutvecklare eller civilingenjör inom 
bygg och anläggning.  
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Det är dock svårare att få jobb i länet inom yrken som har låga kvalifikationskrav på 
erfarenhet och utbildning, till exempel vaktmästare och kassapersonal. 

 

• Några exempel på yrken med stora jobbmöjligheter i Uppsala län:  

Anläggningsmaskinförare 
Buss- och spårvagnsförare 
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning 
Förskollärare 
Grundskollärare 
Industrielektriker 
Läkare 
Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård 
Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende 
Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete 

 

• Exempel på jobb med sämre jobbmöjligheter och stor konkurrens i 
Uppsala län:  

Bensinstationspersonal 
Butikssäljare, dagligvaror 
Butikssäljare, fackhandel 
Kafé- och konditoribiträden 
Kassapersonal 
Kontorsassistenter och sekreterare 
Kontorsreceptionister 
Reklamutdelare och tidningsdistributörer 
Telefonister 
Vaktmästare 

 


