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Goda jobbchanser i Kronobergs län under 2018 
I denna broschyr kan du läsa om jobbmöjligheterna i Kronobergs län under 2018. 
Länets arbetsgivare är positiva om framtiden och räknar med att anställa fler under 
året. Bäst väntas jobbutsikterna bli för dig som söker arbete inom vård, omsorg, 
utbildning, bygg och anläggning samt data/it.

Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2017. Representanter för arbetsställen 
inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska 
centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för hösten 2018.

Kort om Jobbmöjligheter 2018 

Var finns jobben?
I Kronobergs län utvecklas arbetsmarknaden 
mycket positivt under 2018 och jobbmöjlighe-
terna väntas bli fler. Jobbtillfällen skapas på 
bred front inom många olika branscher. De 
största möjligheterna till jobb finns inom hälso- 
och sjukvård. Goda jobbmöjligheter finns även 
inom exempelvis bygg och anläggning, data/it 
och inom utbildningsväsendet. 

För många av yrkena med goda jobbmöjlig-
heter krävs att du har högskole- eller yrkes-
utbildning från gymnasiet. Även inom yrken 
med lägre krav på utbildning och erfarenhet 
kommer det att skapas arbetstillfällen i länet. 
Sådana yrken finns exempelvis inom hotell, 
restaurang och handel. Samtidigt är det hår-
dare konkurrens om tjänsterna här då det är 
många som söker dessa jobb.

När du funderar på val av yrke är det viktigt 
att inte låta könsnormer styra. Inom tradi-

tionellt mans- eller kvinnodominerade yrken 
kan arbetsgivare välkomna personer från det 
underrepresenterade könet med rätt kompetens 
för att få en mer jämställd arbetsplats.  

Kompetenser som ökar dina jobbmöjligheter
De flesta arbetsgivarna vill att den som söker 
jobbet har en slutförd gymnasieutbildning. I 
många fall krävs även en eftergymnasial utbild-
ning. Om du inte fullt ut har den kompetens 
eller erfarenhet som arbetsgivaren söker kan 
annat väga upp, till exempel god samarbets-
förmåga och servicekänsla, en vilja att lära 
samt en stark initiativ- och drivkraft. Med goda 
kunskaper i svenska och datorvana stiger dina 
chanser till arbete ytterligare. Har du också 
körkort och kan tänka dig att pendla en längre 
sträcka blir möjligheterna på jobbmarknaden 
än fler.
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Kronobergs län fördelar sig mellan olika 
yrkesområden. Flest arbetar inom hälso- och sjukvård och socialt arbete. 
Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang, service 
och inom tillverkning, drift och underhåll. Inom service finns många yrken, 
alltifrån lokalvårdare och säljare till brandmän. 
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2.
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7.

8. 9.

Andelen anställda per yrkesområde i Kronoberg län

Andelen anställda per yrkesområde 2015, Kronobergs län 16-64 år.        
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas och ingår 
inte i siffrorna. Källa: SCB

1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 22 %

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 19 %

3. Tillverkning, drift och underhåll: 18 %

4. Ekonomi, administration, kultur media: 10 %

5. Pedagogiskt arbete: 9 %

6. Transport: 8 %

7. Data, teknik och naturvetenskap: 7 %

8. Bygg och anläggning: 5 %

9. Naturbruk: 1 %
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 
Inom hälso- och sjukvården liksom inom socialt 
arbete kommer det behövas fler personer som 
jobbar de närmaste åren. En växande befolkning 
med fler äldre gör att behoven inom hälso- och 
sjukvård ökar. Det har också utbildats för få per-
soner till dessa yrkesområden samtidigt som det 
har varit stora pensionsavgångar. Chanserna till 
arbete är därför goda för dig som vidareutbildat 
dig efter gymnasiet. 

Jobbmöjligheterna är exempelvis mycket goda 
om du söker jobb som läkare, psykolog eller sjuk-
sköterska, och då särskilt om du färdigställt någon 
form av specialistutbildning. Dessa yrken är legi-
timationsyrken som kräver både utbildning och 
legitimation för anställning. Om du redan har en 
utbildning från ett annat land behöver den valide-
ras och ibland även kompletteras. Mer information 
om detta finns hos Socialstyrelsen.

I takt med att fler blir äldre och behöver omvård-
nad stärks också jobbmöjligheterna för underskö-
terskor och dig som är gymnasialt yrkesutbildad 
framöver. Har du byggt på din grundutbildning 
med extra kurser inom funktionshindervård, 
demensvård eller psykiatri är dina jobbmöjligheter 
extra goda.

Även för dig som söker arbete som socialsekrete-
rarare är jobbmöjligheterna goda. Dina jobbchan-

ser ökar om du har en ytterligare specialkompe-
tens som till exempel omhändertagande av unga 
eller om du söker dig utanför centralorterna. 

Bland yrken som inte ställer lika höga krav på 
utbildning, till exempel personliga assistenter, 
är jobbmöjligheterna också goda. Det är tuffare 
konkurrens om dessa jobb jämfört med yrken som 
kräver högre utbildning eftersom det är fler sö-
kande till varje plats. Dina jobbmöjligheter stärks 
om du har kunskap om olika funktionsnedsätt-
ningar eller erfarenhet av yrket. För dig som söker 
ett jobb som personlig assistent är personkemin 
med den som är i behov av assistans viktig vid 
anställning. 

Gemensamt för många av jobben inom vård och 
omsorg är att de kräver att du har körkort, särskilt 
om du vill jobba utanför länets centralorter.

 

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, 
barnmorskor, behandlingsassistenter, biomedicinska 
analytiker, biståndsbedömare, fysioterapeuter, kuratorer, 
läkare, personliga assistenter, psykologer, socialsekreterare, 
sjuksköterskor (grund- och specialistutbildade), tandläkare, 
tandhygienister, undersköterskor.

Medelgoda jobbmöjligheter: fritidsledare, receptarier, 
vårdbiträden. 
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Försäljning, hotell, restaurang och service
Inom dessa yrkesområden skapas under året 
många jobbmöjligheter. Det finns ständigt job-
böppningar och ingångsjobb för personer som är 
på väg in på arbetsmarknaden. Det beror på att 
många som arbetar inom dessa yrkesområden är 
unga och byter till ett annat jobb efter ett tag. 

Chanserna till arbete är särskilt goda för dig 
som söker jobb som kock, bagare eller konditor. 
Har du erfarenhet inom exempelvis storkök eller 
kunskap inom specialkost förbättras dina jobb-
möjligheter ytterligare.

Likaså är jobbmöjligheterna under det närmas-
te året goda för dig som klarat polisutbildningen 
och den efterföljande aspirantutbildningen. Det 
finns dock specifika krav för att komma in till 
polisutbildningen i Växjö och runtom i landet.

Vill du jobba som företagssäljare och har en 
passande utbildning är möjligheterna att finna ett 
arbete medelgoda. Jobbmöjligheterna ökar om du 
har goda språk- och säljkunskaper. Söker du jobb 
som inköpare eller marknadsförare krävs det of-
tast en eftergymnasial utbildning. Kunskapskra-
ven kan variera, ibland efterfrågas bransch- eller 
fackspecifika kunskaper för att få ett arbete.

Vill du jobba som butikssäljare inom fack- el

ler dagligvaruhandeln eller som kafé-, köks- el-
ler restaurangbiträde är konkurrensen om lediga 
platser fortsatt tuff. Dina möjligheter till ett 
arbete ökar om du kan flera språk eller har en god 
samarbets- och serviceförmåga. Inom yrken som 
frisör, hudterapeut eller massör är det vanligt 
att jobba som egenföretagare och jobbmöjlighe-
terna ökar om du har ett gesällbrev eller om din 
utbildning är godkänd av något branschförbund. 
I dessa branscher är det också vanligt med tim- 
och deltidsanställningar och arbete på kvällar 
och helger. Gemensamt för många av yrkena i 
dessa branscher är att du dagligen möter kunder. 
Du behöver därför vara intressserad av att möta 
människor och ha en god kommunikationsför-
måga och servicekänsla.

  

Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, kockar, poliser, och 
ordningsvakter .

Medelgoda jobbmöjligheter: fastighetsmäklare, 
företagssäljare, hotellreceptionister, inköpare och 
upphandlare, kafé- och konditoribiträden, marknadsanalytiker 
och marknadsförare, restaurang- och köksbiträden, städare .

Mindre goda jobbmöjligheter: banktjänstemän, butikssäljare 
fackhandel eller dagligvaror, kassapersonal.
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Tillverkning, drift och underhåll
Kronobergs län har en stark industritradition 
och många av jobben inom tillverkning, drift och 
underhåll finns inom länets industri. Den tek-
niska utvecklingen och effektiviseringar i tillverk-
ningsmetoder gör att kraven för att arbeta inom 
industrin har ökat. Arbetsgivarna ser gärna att 
du som vill arbeta inom industrin har en godkänd 
gymnasieutbildning, helst från det industriteknis-
ka programmet. Dina jobbmöjligheter ökar om du 
har ett gott tekniskt kunnande, kan läsa ritningar 
eller har förståelse för produktionsprocesser.

Även om kraven på utbildning har ökat när de 
manuella arbetsuppgifterna minskat, finns det 
fortfarande ett behov av hantverksskicklighet för 
yrken som maskinreparatör. Många gånger är 
också yrkeserfarenhet en fördel i konkurrensen 
om jobben. För dig som vill arbeta som maskino-
peratör och har kunskap om hur man ställer in el-
ler programmerar maskiner är jobbmöjligheterna 
goda. Däremot är det hårdare konkurrens för dig 
som vill arbeta som processoperatör eller montör. 
Eftersom industriföretag ofta tar in personal via 
bemanningsföretag kan det öka dina jobbchan-
ser ytterligare att ta kontakt med företag inom 
bemanningsbranschen. 

Under det kommande året finns det goda jobb-
möjligheter även för dig som söker arbete som 
motorfordonsmekaniker eller fordonsreparatör 
och har en färdigställd fordonsteknisk utbildning 
eller erfarenhet av yrket. Dina jobbmöjligheter 
ökar ytterligare om du har kunskap inom el och 
digital felsökning. Som mekaniker ställs även 
krav på din sociala kompetens eftersom du då 
förväntas ha mer kundkontakt. För svetsare är 
jobbmöjligheterna goda om du har flera certifikat 
och yrkeserfarenhet.

 

Goda jobbmöjligheter: fastighetsskötare, installations- 
och serviceelektriker, lackerare och industrimålare, 
maskinreparatörer, maskinställare och maskinoperatörer inom 
metall- och träindustri, motorfordonsmekaniker, svetsare, 
slaktare och styckare, tunnplåtslagare.

Medelgoda jobbmöjligheter: maskinoperatörer inom 
påfyllning, packning och märkning, montörer av metall-, 
gummi- och plastprodukter. 

Mindre goda jobbmöjligheter: handpaketerare, vaktmästare.
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Ekonomi, administration, kultur och media
För att jobba inom ekonomi, administration och 
kultur och media behövs ofta ytterligare utbild-
ning efter gymnasiet. För yrken som till exem-
pel redovisningsekonom, jurist, kommunikatör 
och bibliotekarie krävs en högskoleutbildning. 
Även för dig med eftergymnasial utbildning kan 
konkurrensen om jobben vara hård eftersom 
det är många som utbildar sig inom dessa yrkes-
områden. För personer som nyligen avslutat sin 
utbildning kan det därför upplevas som svårt att 
komma in på arbetsmarknaden. 

Bäst jobbmöjligheter inom yrkesområdet under 
året blir det för dig som söker som medicinsk 
sekreterare eller vårdadministratör, control-
ler, jurist eller tolk. Inom flera yrken ökar dina 
chanser om du har erfarenhet av yrket och en god 
analytisk förmåga. 

För yrken med grundkrav på en godkänd 
gymnasieutbildning, som kontorsassistenter och 
sekreterare eller ekonomiassistenter, kan konkur-
rensen vara hård med många sökande till varje 
tjänst. Dina jobbchanser ökar dock om du har 
goda it- och språkkunskaper eller tidigare erfa-
renhet av arbetet. Jobbmöjligheterna är bättre i 
länets större orter där det är en högre efterfrå-

gan på tjänster inom ekonomi och administra-
tion. Det är exempelvis fallet i Växjö som är den 
största orten och i Älmhult där Ikea sysselsätter 
många.

Inom området kultur och media utbildas det 
ofta fler än vad arbetsgivarna efterfrågar och 
konkurrensen om dessa jobb är därför stor.

 

Goda jobbmöjligheter: controllrar, jurister, löne- och 
personaladministratörer, medicinska sekreterare och 
vårdadministratörer, tolkar.

Medelgoda jobbmöjligheter: chefssekreterare, 
försäkringssäljare och försäkringsrådgivare, informatörer, 
kommunikatörer och pr-specialister, lednings- och 
organisationsutvecklare, personal- och hr –specialister, 
redovisningsekonomer, revisorer, skadereglerare och 
värderare, skolassistenter, utredare och handläggare.

Mindre goda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter, 
finansanalytiker och investeringsrådgivare, 
kontorsreceptionister, kontorsassistenter och sekreterare, 
telefonister.
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Data, teknik och naturvetenskap 
Jobbmöjligheterna inom detta yrkesområde har 
ökat betydligt under de senaste åren i flertalet 
branscher, både inom det offentliga och det priva-
ta. Inom data och teknik är möjligheterna att hit-
ta ett jobb mycket goda medan det är något högre 
konkurrens inom de naturvetenskapliga yrkena. 
Gemensamt för yrkena är att det oftast krävs en 
högskoleutbildning för att få jobb. Arbetsgivare 
efterfrågar också olika former av spetskompetens 
i kombination med yrkeserfarenhet.

I Kronobergs län och framförallt i Växjö är det 
en hög efterfrågan på it-tjänster och personer 
med it-kompetens, särskilt inom programvaru-
utveckling. Exempel på ett par företag inom it 
med huvudkontor i Växjö som bidrar till en god 
arbetsmarknad och efterfrågan på it-kompetens 
är Play’n go och Fortnox. Eftersom utvecklingen 
sker snabbt inom it-området behöver du hålla 
din kunskap uppdaterad. Har du aktuell kunskap 
inom flera programspråk ökar dina jobbmöjlighe-
ter ytterligare. Att genomföra ditt examensarbete 
på ett företag kan vara ett bra sätt att skaffa den 
erfarenhet som efterfrågas av arbetsgivare och 
öka möjligheterna till ett första jobb. Har du goda 
kunskaper i engelska ökar dina jobbmöjligheter 
ytterligare.

Söker du jobb som mjukvaru- och systemut-

vecklare eller it-arkitekt har du goda chanser till 
arbete. Särskilt goda jobbmöjligheter har du om 
du är analytisk med god problemlösnings- och 
samarbetsförmåga eller har tidigare erfarenhet 
av projektledning.

Även för dig som har en teknisk utbildning 
är jobbmöjligheterna goda. Behovet av civil-, 
högskole- och gymnasieingenjörer är stort och 
efterfrågan finns inom flera områden, bland 
annat industrin och byggverksamheten. Om du 
vid sidan av din tekniska kompetens också har 
säljförmåga, erfarenhet av ekonomi eller projekt- 
och arbetsledning ökar du dina chanser till ett 
jobb. Praktiska erfarenheter under studietiden 
är också en merit som kan öka dina chanser till 
det första jobbet eftersom arbetsgivare ofta söker 
personer med erfarenhet.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter, civilingenjörer och 
ingenjörer och tekniker (elektronik, maskinteknik, industri 
och logistik), miljö- och hälsoskyddsinspektörer, mjukvaru- 
och systemutvecklare, systemadministratörer, systemtestare 
och testledare, systemanalytiker och it-arkitekter, 
systemförvaltare, tandtekniker och ortopedingenjörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: drifttekniker it, 
fastighetsförvaltare, nätverks- och systemtekniker, 
supporttekniker it. 
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Pedagogiskt arbete
I takt med att befolkningen i länet ökar och barn-
kullarna växer ökar också behovet av pedagogisk 
personal. Jobbmöjligheterna är därför mycket 
goda för alla yrken inom det pedagogiska områ-
det. Lärarjobben finns inom såväl kommunal som 
privat sektor. Många av jobben kräver att du har 
en högskoleutbildning och för att jobba som förs-
kol-, grundskol- eller gymnasielärare krävs också 
en lärarlegitimation. Söker du som yrkeslärare 
är du för närvarande undantagen från legitima-
tionskravet. Vill du arbeta med ett pedagogiskt 
arbete behöver du ha god kommunikativ förmåga 
och tycka om att arbeta med människors utveck-
ling.

Den stora inflyttningen från andra länder gör 
att SFI- lärare och lärare som kan undervisa i 
svenska som andraspråk är efterfrågade under 
2018 och åren framöver. Det innebär också att 
såväl grundskola som vuxenutbildning kommer 
att expandera.

Transport
Till transportområdet räknas en blandning av 
yrken utan några särskilda krav på utbildning 
och mer avancerade yrken som kräver eftergym-
nasial utbildning. Merparten av yrkena kräver att 
du har ett körkort eller förarbevis. Oavsett vilket 
yrke du söker förbättras dina jobbchanser om du 
har en god känsla för service och planering.  

Bäst förväntas jobbmöjligheterna bli för länets 
buss- och lastbilsförare. Är du flexibel och kan 
tänka dig att arbeta kvällar och helger ökar dina 
jobbmöjligheter. För dig som vill arbeta som 
lastbilsförare är ett giltigt yrkekompetensbevis 
(YKB) nödvändigt och med ett ADR-intyg för 
transport av farligt gods har du ytterligare en 
fördel när du söker arbete. För truckförare och 
lagerarbetare är konkurrensen hårdare men har 
du erfarenhet av yrket, datorvana och truckkort 
(särskilt för tyngre truckar) ökar dina möjligheter 
till jobb betydligt.

Goda jobbmöjligheter: buss- och lastbilsförare, taxiförare. 

Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare, lager- och 
terminalpersonal, transportledare, truckförare, tågvärdar.

Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare, 
grundskollärare, gymnasielärare, lärare i yrkesämnen, 
speciallärare och specialpedagoger, studie- och 
yrkesvägledare, universitets- och högskolelärare. 

Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter.
Mindre goda jobbmöjligheter: reklamutdelare och 
tidningsdistributörer
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Bygg och anläggning 
Det byggs mycket i Kronobergs län och job-
butsikterna är mycket goda för ett flertal yrken 
inom byggbranschen. Fler lärlingar hittar också 
ett arbete direkt efter studierna. Vill du jobba 
inom bygg och anläggning bör du tänka på att 
verksamheterna är säsongsbetonade, med större 
möjlighet till arbete under vår och sommar.

För byggnads- och ventilationsplåtslagare, be-
tongarbetare, vvs-montörer, golvläggare, anlägg-
ningsmaskinförare och träarbetare med färdiga 
yrkesbevis är jobbmöjligheterna goda. Har du 
dubbla kompetenser (till exempel både anlägg-
ningsmaskinförare och betongarbetare) eller har 
erfarenhet av arbetsledning är dina chanser till 
jobb mycket goda. Om du jobbar med renovering, 
ombyggnad och tillbyggnad är kunderna ofta 
privatpersoner och det är då viktigt med en god 
kommunikationsförmåga och att vara lösningsfo-
kuserad.

Naturbruk
Inom jord- och skogsbruksnäringen varierar 
antalet arbetstillfällen med årstiderna. Flest jobb 
finns att söka under sommarsäsongen då skördar, 
skogsplantering och avverkning pågår. Söker du 
arbete som jordbruks- eller skogsmaskinförare är 
möjligheterna till jobb goda. Allt mer avancerade 
maskiner kräver att du har en god kännedom om 
och håller dig uppdaterad på de nya systemen. 

För att vara attraktiv inom flera av branschens 
yrken krävs att du kan arbeta självständigt och 
att du har ett körkort eftersom många arbets-
tillfällen finns på landsbygden. Även om det 
fortfarande finns jobb utan några särskilda krav 
på utbildning ökar chansen till arbete om du har 
avslutat en gymnasial naturbruksutbildning.

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner, 
skogsarbetare, trädgårdsanläggare, uppfödare och skötare av 
lantbrukets husdjur.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, 
anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnads- 
och ventilationsplåtslagare, civilingenjörer, golvläggare, 
ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, murare, 
målare, takmontörer, träarbetare/snickare, vvs-montörer, 
grovarbetare inom bygg och anläggning.

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, frukt 
och bär, växtodlare och djuruppfödare med blandad drift.
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På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om yrken. I Yrken A-Ö hittar du yrkes-
beskrivningar och intervjuer med folk som jobbar i olika yrken. Det finns också fler än 160 korta 
yrkesfilmer där olika människor själva beskriver sitt yrke. Du kan även använda vår app Yrkesguiden 
för att ta reda på mer om yrken.
www.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

Låt Yrkeskompassen vägleda dig
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!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen

Vilket yrke väljer du?
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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 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 
inför 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.


