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Jobben blir fler 2014 och 2015

Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen 
beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i Kronobergs län har en 
positiv framtidstro och många kommer att behöva anställa personal.

Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år baserat på intervjuer med arbetsgivare i alla branscher. I Kronobergs län 
har knappt 544 privata företag intervjuats samt representanter för verksamhetsområden i kommuner och landsting 
och ett urval statliga arbetsgivare. De privata företag som intervjuas är ett urval från SCB:s företagsregister.

Våra arbetsmarknadsprognoser hittar du på arbetsformedlingen.se/prognoser.

Under 2014 och 2015 väntas det i Kronobergs 
län finnas fler jobb att söka än tidigare. Det 
finns goda möjligheter till jobb inom Hälso- och 
sjukvård, Data/IT och Bygg- och anläggning. 
Inom många yrken blir det samtidigt hård kon-
kurrens om jobben, det gäller framförallt yrken 
med låga utbildningskrav. Ett grundkrav som 
ofta ställs är godkänd gymnasieutbildning och 
körkort. Antalet jobb som kräver utbildning på 
eftergymnasial nivå ökar. Yrkeserfarenhet och 
egenskaper som social kompetens, drivkraft 
och samarbetsförmåga ser arbetsgivare som 
positivt vid en anställning.

Jobbmöjligheter vänder sig till dig som vill 
ha en snabb överblick av olika yrken och om 
jobbchanserna i Kronobergs län det närmaste 
året. Informationen är uppdelad i olika yrkes-
områden, till exempel Transport, Utbildning 
och Naturbruk. I den här broschyren hittar 
du information om vilka yrken som har goda, 
medelgoda och mindre goda jobbmöjligheter. 
Du kan också läsa om vilka kompetenser som 
ökar dina chanser att få ett jobb. Information 
om arbetsmarknadens utveckling och möjlig-
heterna till jobb inom olika yrken kan vara ett 
stöd i ditt jobbsökande.
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Kronobergs län fördelar sig mellan olika yrkesområden.
Absolut flest är anställda inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar 
inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är dock ett stort och spretigt
yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare.
Bara 3 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk i någon form.

100%

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Försäljning, hotell, restaurang och service

Tillverkning, drift och underhåll

Ekonomi, administration, kultur och media

Utbildning

Data, teknik och naturvetenskap

Transport

Chefer och verksamhetsledare

Bygg och anläggning

Okänt yrke

Naturbruk

16%

19%

11%

7%

6%

5%

3%

6%

5%

18%

5%

Andelen anställda per yrkesområde i Kronobergs län

Andelen anställda per yrke (2012, Kronobergs län 16–64 år) Källa: SCB
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Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

JOBBMÖJLIGHETER I LÄNET 

Tillverkning, drift och underhåll
Den snabba tekniska utvecklingen inom detta yrkesområde har gjort att 
kompetenskraven har höjts. Automatiserade system och effektivare teknik 
inom framförallt industrin, har gjort att antalet jobb har minskat. Enk-
lare manuella arbetsuppgifter har blivit färre och kommer att minska även 
framöver. Denna utveckling har lett till att konkurrensen om de lediga 
jobben har ökat. Som lägst kräver arbetsgivarna oftast en yrkesinriktad 
gymnasieutbildning, gärna från det industritekniska programmet. Tekniskt 
kunnande ökar chanserna till jobb inom detta yrkesområde. I vissa fall 
krävs en eftergymnasial utbildning, till exempel för att jobba som styr- och 
reglertekniker.

För CNC-operatörer med kunskap om programmering och ritningsläs-
ning är jobbmöjligheterna goda. Även styr- och reglertekniker med kun-
skap om automation, styrning och reglering av processer har lätt att hitta 
arbete. Goda chanser till jobb har också maskinreparatörer med kunskap 
om förebyggande underhåll. Det finns även goda möjligheter till jobb som 
fastighetstekniker, bilmekaniker och lastbilsmekaniker. Lastbilsmekaniker 
med kunskap om specifika fordonsmärken och lastbilars delsystem har sär-
skilt goda jobbmöjligheter. Maskin- och processoperatörer samt montörer 
har fortsatt svårt att få jobb. De som ännu inte hunnit skaffa sig erfarenhet 
möter en hårdare konkurrens om jobben.

 

Tillverkning, drift och underhåll

Bilmekaniker

Byggnadsplåtslagare

CNC–operatörer

Fastighetstekniker

Lackerare

Larmtekniker

Lastbilsmekaniker

Maskinoperatörer

Styckare

Styr- och reglertekniker

Verktygsmakare

Installationselektriker

Låssmeder

Montörer, el och teleutrustning

Slaktare

Fordonsmontörer

Gjutare

Montörer,
metall-, gummi- och plastprodukter

Processoperatörer,
trä-, pappers- och massaindustri

Vaktmästare
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Data, teknik och naturvetenskap
Inom detta yrkesområde krävs ofta en högskoleutbildning. Jobbmöj-
ligheterna är mycket goda för civilingenjörer inom flera inriktningar 
(Maskin, Elektronik och teleteknik, Bygg och anläggning). Det gäller 
även för ingenjörer och tekniker, bland annat elingenjörer och eltekni-
ker. Har du säljkompetens är chanserna till jobb ännu större. Nyexa-
minerade civilingenjörer kan jobba i flera branscher och möter oftast 
en medelgod arbetsmarknad. Inom Data/IT finns det goda chanser till 
jobb för mjukvaru- och systemutvecklare, IT-arkitekter och drifttekni-
ker inom IT. Nyexaminerade inom Data/IT kan möta en något svårare 
arbetsmarknad, då det ofta är erfaren personal som söks.

Sammanfattningsvis behöver arbetsgivarna anställa mycket per-
sonal inom data- och teknikyrken och jobbmöjligheterna är i många 
fall mycket goda. Arbetsgivarna söker ofta efter spetskompetens i 
kombination med erfarenhet. Jobben finns hos både offentliga och 
privata arbetsgivare. Analytisk förmåga, problemlösning och samar-
betsförmåga är egenskaper som stärker dina jobbchanser. Erfarenhet 
av projektledning är också meriterande.

Ekonomi, administration, kultur och media
Yrkesområdet kräver i många fall att du har en högskoleutbildning 
(controller, jurist, bibliotekarie) men i ett antal yrken räcker det med 
en godkänd gymnasieutbildning (ekonomi-, löne- och personalassis-
tenter). Det är lättare att hitta jobb som bland annat redovisningseko-
nom, revisor och jurist. För dig som har utbildning och yrkeserfaren-
het är chanserna till jobb mycket goda. Även medicinska sekreterare 
bedöms ha lätt att hitta jobb på grund av att många går i pension inom 
yrket.

Administratörer, sekreterare och handläggare inom offentlig förvalt-
ning har svårare att hitta jobb. Även för dig med högst gymnasieut-
bildning som söker jobb som ekonomiassistent kan konkurrensen om 
jobben bli hård. Har du utbildning och erfarenhet inom flera områden 
ökar dina chanser till jobb.

Data, teknik och naturvetenskap

Byggnadsingenjörer och
byggnadstekniker

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Civilingenjörer, elektronik och teknik

Civilingenjörer, maskin

Drifttekniker, IT

Elingenjörer och eltekniker

Helpdesktekniker/supporttekniker

IT-arkitekter

Logistiker

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Mjukvaru- och systemutvecklare

Testare och testledare

Arkitekter

Civilingenjörer, elkraft

Lantmätare

Systemförvaltare/ 
systemadministratörer

Ekonomi, administration, kultur mm

Controllrar

Jurister

Löne- och personalassistenter

Medicinska sekreterare

Redovisningsekonomer

Revisorer

Försäkringstjänstemän

Personaltjänstemän

Studie- och yrkesvägledare

Värdepappersmäklare

Administratörer och sekreterare

Bibliotekarier

Informatörer

Ekonomiassistenter

Handläggare, offentlig förvaltning
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Bygg och anläggning
Jobbmöjligheterna i yrkesområdet är generellt medelgoda till goda. 
Betongarbetare, golvläggare, VVS-montörer och kranförare har goda 
möjligheter att hitta jobb. Har du yrkeserfarenhet, flera kompetenser 
(till exempel både anläggningsarbetare och kranförare) eller har er-
farenhet av att leda och styra arbetet är dina chanser till jobb mycket 
goda. För lärlingar är jobbsituationen något svårare då det är många 
som utbildas och lärlingsplatserna är för få, speciellt för träarbetare 
och elektriker.

Arbetsgivarna i länet är mycket positiva inför hösten 2014 och inför 
2015. Det beror bland annat på att byggkonjunkturen har stärkts och 
att bostadsbyggandet har ökat. Även anläggningssidan är positiv. Sö-
ker du jobb inom Bygg och anläggning bör du tänka på att verksamhe-
terna är säsongsbetonade, vilket innebär att det finns fler jobb att söka 
under vår och sommar.

Transport
Yrkesområdet innehåller en blandning av enklare yrken men också 
mer avancerade yrken med krav på minst gymnasieutbildning. 
Jobbchanserna för lokförare bedöms som goda och för lastbilsförare 
som medelgoda. Har du som lastbilsförare ett ADR-intyg för transport 
av farligt gods samt ett yrkeskompetensbevis (YKB) ökar dina chanser 
till jobb. Du förbättrar dessutom dina möjligheter till jobb, oavsett 
yrke inom transport, om du har en god känsla för service och plane-
ring. Det kommer finnas många jobb att söka för lagerarbetare och 
truckförare, men konkurrensen om jobben är hård. Det är dock lättare 
att hitta arbete om du både har erfarenhet av lagerarbete och truck-
kort, särskilt för tunga truckar.

Transportnäringen påverkas av utvecklingen i andra branscher, sär-
skilt inom Bygg, Industri och Handel. Det går bättre för dessa bran-
scher och därmed ökar behovet av transporter. Denna positiva utveck-
ling i kombination med att många går i pension, gör att det finns fler 
jobb att söka. Generellt är det dock hård konkurrens om jobben.
 

Bygg och anläggning

Betongarbetare

Golvläggare

Kranförare

Målare

Takmontörer

Träarbetare/snickare

VVS-montörer

Anläggningsarbetare

Anläggningsmaskinförare

Glasmästare

Isoleringsmontörer

Murare

Plattsättare

Transport

Lokförare

Brevbärare

Lastbilsförare

Transportledare

Bussförare

Godshanterare och expressbud

Lagerarbetare

Taxiförare

Truckförare

Tågvärdar
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Utbildning
Jobbmöjligheterna är goda för flera av yrkena inom Utbildning, vilket 
bland annat beror på att många anställda kommer att gå i pension 
framöver. Bäst jobbmöjligheter har universitets- och högskolelärare, 
förskollärare och specialpedagoger. Gymnasielärare i naturvetenskap-
liga ämnen har också goda jobbchanser, även om elevantalet generellt 
sett minskat i gymnasieskolan. Denna minskning fortsätter ett par år 
till för att sedan öka igen. Andra utbildningsyrken som fritidspedago-
ger och lärare i grundskolans tidigare år, ger också goda chanser till 
jobb på arbetsmarknaden. 

Om du vill jobba inom utbildningsväsendet är det viktigt att ha en 
god kommunikativ och pedagogisk förmåga och tycka om att jobba 
med människors utveckling. Jobben finns inom både kommunal och 
privat sektor, men gemensamt är att yrkesområdet kräver att du har 
en eftergymnasial utbildning inom det yrke du söker dig till. Det krävs 
också en lärarlegitimation om du önskar jobba som förskol-, grund-
skol- eller gymnasielärare. Stora barnkullar i de yngre åldrarna har 
gjort att behovet av barnomsorg ökat i Kronobergs län. 

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Många av jobben finns inom den offentliga sektorn och chanserna till 
arbete är goda för dig som har en vidareutbildning. Det är stor efter-
frågan på läkare, psykologer och sjuksköterskor. För dig som söker 
dessa tjänster är jobbmöjligheterna mycket goda.  För tandhygienister, 
receptarier och optiker ser jobbchanserna också bra ut.

Inom de yrken som inte ställer krav på vidareutbildning, till exempel 
barnskötare, vårdbiträden och personliga assistenter är det däremot 
många sökande till varje tjänst. Har du vidareutbildat dig inom yrket 
eller har specialkunskaper, om exempelvis olika funktionsnedsätt-
ningar, är dina möjligheter att få ett arbete större. En växande befolk-
ning och många som går i pension, gör att behovet av personal inom 
hälso- och sjukvården ökar de närmaste åren.

 

Utbildning

Fritidspedagoger

Förskollärare

Gymnasielärare i matematik

Gymnasielärare i
naturvetenskapliga ämnen

Gymnasielärare i språk

Lärare i estetiska och
praktiska ämnen

Lärare i grundskolans tidigare år

Specialpedagoger

Universitets- och högskolelärare

Gymnasielärare i historia,
samhällskunskap

Lärare i grundskolans senare år

Hälso- och sjukvård, socialt arbete

Barnmorskor

Läkare

Optiker

Psykologer

Receptarier

Sjuksköterskor, grundutbildade

Specialistsjuksköterskor

Tandhygienister

Tandläkare

Veterinärer

Arbetsterapeuter

Behandlingsassistenter

Fritidsledare

Kriminalvårdare

Logopeder

Sjukgymnaster

Socialsekreterare

Undersköterskor

Barnskötare

Elevassistenter

Personliga assistenter

Vårdbiträden
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Försäljning, hotell, restaurang och service
För kockar och bagare/konditorer är chanserna till jobb goda. Detta 
gäller speciellt för dig med erfarenhet och någon specialistkunskap. 
Arbetsmarknadsläget för inköpare och företagssäljare förbättras också 
i takt med att konjunkturen vänder, speciellt om du har en eftergym-
nasial utbildning. Arbetslösheten är däremot hög bland yrken som 
receptionister eller köks- och restaurangbiträden och det är många 
sökanden till varje jobb.

Försäljning, hotell, restaurang och service är ett yrkesområde som 
kännetecknas av en ganska låg medelålder och anställda som ofta by-
ter jobb. Det ger möjlighet till jobböppningar och viktiga ingångsjobb 
för ungdomar. Antalet jobb inom branschen är delvis säsongsbetonade 
och tim- samt deltidsanställningar är vanliga. Många av jobben kräver 
inte någon högre utbildning men är du serviceinriktad och stresstålig 
ökar dina möjligheter till arbete.

Naturbruk
Jobbmöjligheterna inom Naturbruk är generellt sett medelgoda i 
Kronobergs län. För skogsarbetare ser det ännu ljusare ut då chan-
serna till jobb är goda. Det är ganska vanligt att det inte ställs några 
särskilda krav på utbildning inom detta yrkesområde. Möjligheterna 
till arbete ökar dock för dig som har gått naturbruksgymnasiet. Yrken 
med medelgoda jobbmöjligheter, som jägmästare och skogs- eller lant-
mästare, kräver däremot eftergymnasial utbildning. Söker du enklare 
jobb utan krav på eftergymnasial utbildning, som parkarbetare eller 
trädgårdsarbetare, är konkurrensen om jobben mycket stor. Inom 
Naturbruk är det också vanligt att arbetsgivarna anställer utländsk 
arbetskraft.

Detta yrkesområde, som omfattar både jord- och skogsbruk, har få 
anställda, drygt 2 procent av samtliga sysselsatta i länet. För dig som 
funderar på ett jobb inom Naturbruk är det viktigt att tänka på att till 
exempel skogsarbete innebär stora säsongsvariationer. Det betyder att 
det finns mer jobb under vissa delar av året än andra.

Försäljning, hotell, service mm

Bagare/konditorer

Inköpare

Kockar (erfarna)

Telefonförsäljare

Banktjänstemän

Brandmän

Fotterapeuter

Företagssäljare

Hudterapeuter

Marknadsanalytiker och
marknadsförare

Massörer

Väktare

Baristor/cafébiträden

Bartendrar

Bilförsäljare

Ekonomiassistenter

Frisörer

Försäljare, dagligvaror

Försäljare, fackhandel

Köks- och restaurangbiträden

Receptionister

Renhållnings- och
återvinningsarbetare

Servitörer

Städare

Naturbruk

Skogsarbetare

Djuruppfödare/djurskötare

Jägmästare

Lantmästare

Maskinförare, lantbruk

Skogsmaskinförare

Skogsmästare

Parkarbetare

Trädgårdsarbetare
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Låt Yrkeskompassen vägleda dig

arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen

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!
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100 000

150 000

200 000

Här kan du se ett urval av yrken som ger stor chans till jobb de kommande åren. Urvalet av yrken nedan 
är baserat på Arbetsförmedlingens långsiktiga prognoser på fem och tio års sikt och lämpar sig väl som 
underlag för dig som funderar på att börja studera. Brist på arbetskraft i ett stort yrke, som till exempel 
sjuksköterska, innebär att många nya sjuksköterskor behöver anställas. Men det är viktigt att tänka på 
att stor brist inom ett yrke inte alltid betyder att många behöver anställas. Verktygsmakare, till exempel, 
har en central roll inom tillverkningsindustrin men är ett yrke som väldigt få arbetar i.

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden med fler

Sjuksköterskor, grund och specialistutbildade

Förskollärare och fritidspedagoger

Civilingenjörer

CNC-operatörer och övriga verktygsmaskinoperatörer

Läkare

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Tandsköterskor

Gymnasielärare i yrkesämnen

Specialpedagoger och övriga speciallärare

Tandläkare

Barnmorskor

Receptarier

Verktygsmakare med fler

Här kommer det att finnas jobb!

Källa: Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen

Tabellen visar yrke och hur många anställda som finns inom yrket i hela landet.
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Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Se 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

”Jag har alltid varit intresserad 
av hur det fungerar.”
Frida Thelin, lastbilsmekaniker
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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 snabbt 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 in-
för 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.


