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Jobbmöjligheter 

Heta yrken i Kalmar län 2017 
 
Det är högkonjunktur och många jobb kommer att skapas i Kalmar län det närmaste året. I 
dag presenteras Jobbmöjligheter 2017 där Arbetsförmedlingen visar i vilka yrken, bransch 
för bransch som chansen till jobb är störst. Sjuksköterskor, lärare, ingenjörer och 
träarbetare är heta byten på arbetsmarknaden i länet. 
 
Jobbmöjligheter går igenom vilka yrken som är heta och vilka som har en kärvare 
arbetsmarknad i Kalmar län under 2017. Flest arbetstillfällen skapas inom, vård och omsorg, 
utbildning, bygg och anläggning, data/it. 

– Arbetsgivarna behöver alltid anställa, framförallt nu när arbetsmarknaden är stark. 
Behovet av personal är stort och i flera yrken är det brist på rätt kompetens, säger Valdete 
Hashani, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. 

Prognosen för olika yrken i Jobbmöjligheter baseras på frågor som ställts till arbetsgivare om 
deras tro på 2017, men trenderna kring vilka yrken som är eftersökta är ofta detsamma från 
år till år. 

– Broschyren Jobbmöjligheter ger bra information om framtidsyrken. Innehållet lämpar sig 
för studievägledning, planering  av utbildningar och visar också att de yrkesförberedande 
programmen på gymnasiet är bra val 2017, säger Valdete Hashani. 

Trots goda tider är det hård konkurrens om vissa jobb. Det gäller främst yrken som kräver en 
lägre utbildningsbakgrund. Körkort är ett vanligt grundkrav och att man gått klart gymnasiet. 
Det blir också allt viktigare med så kallade mjuka kompetenser som god samarbetsförmåga 
och stark initiativförmåga och drivkraft. 

Heta yrken i Kalmar län 2017 (urval) 
Anläggningsarbetare, snickare, mjukvaruutvecklare, pedagoger, studie- och 
yrkesvägledare, kock, socialsekreterare, tandläkare och undersköterskor. 
 
Broschyren Jobbmöjligheter är ett resultat av Arbetsförmedlingens prognosintervjuer som 
sker två gånger om året med ett representativt urval av länets arbetsgivare.   
Arbetsförmedlingens prognoser belyser länets arbetsmarknad utifrån ett bransch- och 
yrkesperspektiv och har visat på stor träffsäkerhet.  
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