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Här finns jobben i Västernorrland 2018
Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom 
olika yrken under 2018. Lättast att få jobb är det inom data, bygg, teknik, vård och 
utbildning, medan det finns andra områden där jobbmöjligheterna inte är lika goda.  

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

Det kommer finnas fler jobb att söka i Väster-
norrlands län under 2018 än föregående år. 
Söker du ett arbete som inte ställer krav på en 
specifik eller längre utbildning kan konkur-
rensen vara hög. För de som har en yrkesutbild-
ning från gymnasiet eller en högskoleutbildning 
inom exempelvis data, bygg, teknik, vård och 
utbildning är det betydligt lättare att få jobb 
och här finns det fler lediga jobb än det finns 
arbetssökande.

Det behövs många som kan arbeta
Det är inte bara till nya jobb som arbetsgi-
varna behöver anställa. Under 2018 behövs 
även personer som kan ersätta dem som går 
i pension. Alla som går i pension ersätts inte, 
men det handlar ändå om ganska många jobb. 
Till det kommer de anställningar som sker för 
att ersätta personer som slutar av andra anled-
ningar, till exempel för att börja studera. Om du 
söker jobb inom flera olika yrkesområden ökar 
du dina jobbmöjligheter.

Utbildning ger bättre jobbmöjligheter
Dina jobbmöjligheter ökar om du har en gym-
nasieutbildning, oavsett inriktning, eftersom de 
flesta arbetsgivare ställer krav på det. Möjlig-
heterna att få ett arbete direkt efter gymnasiet 
är störst om du har gått ett yrkesprogram. Har 
du erfarenhet inom ditt område ökar jobb-
möjligheterna ännu mer. På lång sikt finns det 
goda jobbmöjligheter inom flera yrken och det 
finns därför många utbildningar att välja bland 
som leder till arbete. Har du körkort ökar dina 
jobbmöjligheter inom flertalet yrken. Du har 
också större jobbmöjligheter om du är beredd 
att flytta eller pendla till en annan arbetsort. 
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Västernorrlands län fördelar sig mellan olika 
yrkesområden. De flesta jobbar inom hälso- och sjukvård samt socialt 
arbete. Det är också många som arbetar inom försäljning, hotell, restaurang 
och service. Detta är dock ett stort yrkesområde som rymmer allt ifrån 
säljare till brandmän.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

Andelen anställda per yrkesområde i Västernorrlands län

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

1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 25 %

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

3. Tillverkning, drift och underhåll: 14 %

4. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 %

5. Pedagogiskt arbete: 9 %

6. Data, teknik och naturvetenskap: 7 %

7. Transport: 6 %

8. Bygg och anläggning: 6 %

9. Naturbruk: 1 %
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete är det 
största yrkesområdet i länet och var fjärde yrkes-
verksam person i Västernorrland jobbar i något 
av dessa yrken. De största yrkena är undersköter-
skor, vårdbiträden, skötare och sjuksköterskor. 
Det finns ett stort behov av personal och har 
du en utbildning inom vård och omsorg har du 
mycket goda jobbmöjligheter. Det gäller både om 
du har gymnasial eller eftergymnasial utbildning. 
Det stora antalet asylsökande som har kommit 
till länet innebär att det är fortsatt goda jobbmöj-
ligheter för socialsekreterare och biståndsbedö-
mare. Av alla 28 yrken som Arbetsförmedlingen 
bedömt inom yrkesområdet är det goda jobbmöj-
ligheter inom 22 av dem.  

Undersköterskor är den enskilt största yrkes-
gruppen i länet med över 5 000 personer i yrket. 
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken 
verksamhet man jobbar inom, de flesta arbe-
tar inom kommunal eller privat äldreomsorg. 
Jobbmöjligheterna för undersköterskor är goda. 
Du ska ha en utbildning från exempelvis vård- 
och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Särskilt 
goda är jobbmöjligheterna om du söker dig till 
hemtjänst och äldreboende. Det beror på ett stort 
vårdbehov och att allt fler blir äldre samtidigt 

som det är alldeles för få som läser vårdutbild-
ningen på gymnasiet.

Vill du jobba som personlig assistent finns det 
ofta många jobb att söka. Om du har en utbild-
ning från vård- och omsorgsprogrammet och 
specialkunskaper kring olika funktionsnedsätt-
ningar ökar dina jobbmöjligheter. Det är ofta 
viktigt att du har de personliga egenskaper som 
efterfrågas av brukaren.

Vill du jobba som apotekare eller receptarie på 
ett apotek krävs det att du har legitimation inom 
yrket. Apotekaren har en något längre utbildning 
och har ofta mer kvalificerade arbetsuppgifter. 
Dessa utbildningar är på eftergymnasial nivå och 
finns på ett antal orter i landet.

Goda jobbmöjligheter: barnmorskor, barnskötare, 
biståndsbedömare, fritidsledare, fysioterapeuter 
(sjukgymnaster), grundutbildade sjuksköterskor, kuratorer, 
läkare, personliga assistenter, psykologer, socialsekreterare, 
specialistsjuksköterskor inom akut och allmän hälso- och 
sjukvård, tandläkare, undersköterskor inom hemtjänst och 
äldreboende samt vårdavdelning och mottagning.

Medelgoda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, 
biomedicinska analytiker, receptarier, skötare.

Mindre goda jobbmöjligheter: vårdbiträden.
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Försäljning, hotell, restaurang och service
Här finns många yrken som sällan kräver efter-
gymnasial utbildning. Det är viktigt att du är bra 
på att bemöta kunder och har en god service-
känsla. Många unga får sitt första arbete inom 
handel, hotell och restaurang. Det är vanligt att 
söka sig vidare till andra yrken efter en tid. Det 
gör att det ofta finns många lediga jobb att söka, 
men det är också många som söker de lediga job-
ben.  

Vill du jobba som kock är jobbmöjligheterna 
särskilt goda om du har yrkeserfarenhet. Ofta är 
kraven på utbildning och erfarenhet höga. Även 
som servitör är jobbmöjligheterna goda, särskilt 
om du har bra kunskaper om mat och vin. 

Företagssäljare jobbar inom flera olika bran-
scher. Vill du jobba inom yrket är goda kunskaper 
om produkter inom just den branschen viktig. 
Kunskaper i språk ökar dina jobbmöjligheter.

Ekonomi, administration, kultur och media
För yrken inom ekonomi, administration, kultur 
och media behövs ofta ytterligare någon utbild-
ning efter gymnasiet. Många av yrkena finns 
inom i stort sett alla branscher. Samtidigt är det 
vanligt att utbilda sig inom flera av dessa yrken.

Medicinska sekreterare och vårdadministratö-
rer förväntas utföra många och mer kvalificerade 
arbetsuppgifter, vilket medför nya och högre krav 
på utbildning. Nyutexaminerade har därför goda 
jobbmöjligheter. Vill du utbilda dig inom yrket 
finns det eftergymnasial utbildning på några 
orter i landet. 

Vill du arbeta som ekonomiassistent eller 
löne- och personaladministratör är det bra om 
du breddar dina kompetenser inom redovisning, 
personal- och lönefrågor. Det kan du få genom att 
gå en utbildning via exempelvis Yrkeshögskolan. 
Då ökar du dina jobbmöjligheter.

Goda jobbmöjligheter: bartendrar, hovmästare/servitörer, 
kockar/kallskänkor, kriminalvårdare, poliser.

Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, 
fastighetsmäklare, företagssäljare, inköpare och upphandlare, 
ordersamordnare, pizzabagare, saneringsarbetare, städare, 
väktare och ordningsvakter 

Mindre goda jobbmöjligheter: bensinstationspersonal, 
försäljare dagligvaror och fackhandel, hotellreceptionister, 
kassapersonal

Goda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier, controllrar, 
jurister, medicinska sekreterare/vårdadministratörer, 
personal- och HR-specialister, socialförsäkringshandläggare, 
utredare och handläggare.

Medelgoda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter, 
informatörer/kommunikatörer/PR-specialister, 
kontorsreceptionister, löne- och personaladministratörer, 
revisorer, skattehandläggare, skolassistenter.

Mindre goda jobbmöjligheter: kontorsassistenter och 
sekreterare.
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Tillverkning, drift och underhåll  
På längre sikt innebär teknikutvecklingen i bran-
schen att produktionen klaras med allt färre per-
soner. Däremot finns ett behov av ersättningsre-
kryteringar för dem som går i pension och under 
goda konjunkturlägen behöver företagen nyan-
ställa. Kompetenskraven förändras och förskjuts 
allt mer från enklare jobb mot mer specialiserade 
som ofta kräver minst gymnasieutbildning eller 
yrkeserfarenhet. 

Två generella kompetenser är extra viktiga. Den 
ena är processförståelse, att ha kunskap om eller 
förståelse för hur en tillverkningsprocess ser ut. 
Den andra är operatörskompetens, det vill säga 
en grundläggande kunskap om programmering 
av maskiner i en processtyrd tillverkning.

De största tillverkningsyrkena är maskinstäl-
lare och maskinoperatörer inom metallarbete, 
processoperatörer inom trä och pappersindustri 
och processövervakare inom kemisk industri. 
Jobbmöjligheterna blir betydligt bättre för dig 
som klarar av mer kvalificerade arbetsuppgif-
ter och har kunskaper om programmering eller 
ritningsläsning. 

Arbetsgivarna kräver ofta att processoperatö-
rerna har eftergymnasial- eller gymnasieingen-
jörsutbildning. 

Om du söker arbete som motorfordonsmeka-
niker eller fordonsreparatör är det även viktigt 
med kunskaper om el, elektronik och digital 
felsökning. För maskinoperatörer krävs, förutom 
felsökning, även kunskaper om automations-
teknik. Svetsare med licenser för olika typer av 
svetsarbeten har betydligt lättare att få jobb än 
de som saknar dessa licenser. Svårast att få jobb 
är det för montörer, vaktmästare och för svetsare 
utan efterfrågade licenser.

Goda jobbmöjligheter: bagare och konditorer, distributions-
elektriker, elektronikreparatörer, fastighetsskötare, 
installations- och serviceelektriker, maskinoperatörer 
gummi-, plast- och pappersvaruindustri, maskinställare 
och maskinoperatörer inom metallarbete, montörer av 
elektrisk och elektronisk utrustning, motorfordonsmekaniker 
och fordonsreparatörer, slaktare och styckare, svetsare, 
tunnplåtslagare, underhållsmekaniker och maskinoperatörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: drifttekniker vid värme- och 
vattenverk, finmekaniker, industrielektriker, lackerare, 
montörer av metall-, gummi- trä- och plastprodukter, 
processoperatörer trä- och pappersindustri, processövervakare 
inom kemisk industri .

Mindre goda jobbmöjligheter: fordonsmontörer, 
handpaketerare, maskinoperatörer inom påfyllning, packning 
och märkning, vaktmästare.
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Pedagogisk arbete
Inom yrkesområdet som helhet jobbar ungefär 
7 000 personer i länet. De enskilt största yrkes-
grupperna är förskollärare och grundskollärare. 
Behoven av lärare styrs främst av storleken på 
barn- och ungdomskullarna. 

Jobbmöjligheterna är mycket goda för dig som 
är gymnasielärare och antalet elever ökar under 
kommande år. De goda jobbmöjligheterna gäller 
framför allt yrkeslärare och lärare med ämnes-
kompetens i matematik men det är också lätt 
att få jobb för lärare som har ämneskompetens i 
språk eller naturvetenskapliga ämnen. 

Även inom grundskolan ökar antalet elever 
under kommande år. Ett ökat antal nyanlända 
i skolåldrar bidrar ytterligare till en ökad efter-
frågan på förskollärare och lärare i grundskolan. 
Det finns även ett behov av ersättningsrekryte-
ringar i samband med pensionsavgångar.  Det 
ökade antalet nyanlända medför också stor efter-
frågan på lärare inom vuxenutbildning. 

Särskilt lätt att få jobb blir det om du är lärare 
med kompetens inom SFI (svenska för invand-
rade) samt för grundskollärare med kompetens i 
SVA (svenska som andraspråk).

Jobbmöjligheterna för lärare skiljer sig lite åt 
i länet. I de mindre kommunerna har skolorna 
svårt att hitta yrkeslärare, lärare i svenska för 
invandrare, lärare med inriktning mot matema-
tik och naturvetenskap samt lärare med dubbla 
kompetenser, exempelvis matematik och slöjd. I 
de större kommunerna råder brist på nästan alla 
kategorier av lärare. Generellt sett kan man säga 
att utexaminerade lärare med lärarlegitimation 
kan se fram emot mycket goda jobbmöjligheter 
under många år framöver.

Goda jobbmöjligheter: elevassistenter, fritidspedagoger, 
förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, lärare i 
yrkesämnen, speciallärare och specialpedagoger, studie- och 
yrkesvägledare, universitets- och högskolelärare .
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Data, teknik och naturvetenskap 
Inom yrkesområdena data och teknik som helhet 
jobbar ungefär 7 400 personer i länet. De enskilt 
största yrkena är mjukvaru- och systemutveck-
lare, ingenjörer samt tekniker inom maskinteknik 
och elektroteknik. 

Den snabba teknikutvecklingen i industrin har 
inneburit ett ökat behov av ingenjörer och här 
är det relativt lätt att få jobb. Ingenjör är inte ett 
specifikt yrke utan det innebär att du har teore-
tiska, tekniska och naturvetenskapliga kunskaper 
inom ett område. Utbildningen ger kunskaper 
inom matematik, problemlösning och logiskt tän-
kande. En stor del av jobbet som ingenjör hand-
lar om att samarbeta med kollegor och kunder. 
Samhällets behov av tekniska lösningar innebär 
att ingenjörer arbetar i flera branscher. Vanligt 
är även att ingenjörer arbetar som konsulter på 
konsultföretag.  

Industrikonjunkturen har en betydande påver-
kan på jobbmöjligheterna i dessa yrkesgrupper. 
Konjunkturläget bedöms vara starkt under 2018 
och jobbmöjligheterna är därför mycket goda 
om du är ingenjör med utbildning och erfaren-
het inom exempelvis it/data, elektro, kemi- och 
maskinteknik. 

Teknikutvecklingen i samhället i stort innebär 
ett behov av kvalificerade it-specialister. Driften 
av befintliga datasystem måste alltid fungera vil-
ket gör att det ofta krävs bred kunskap om både 
it-system och den verksamhet där systemen ska 
användas. Mjukvaru-/systemutvecklare har en 
mycket god arbetsmarknad i länet.

Trots den stora efterfrågan från arbetsgivarna 
är det för få som söker in på högre utbildningar 
inom teknik- och dataområdet. En majoritet av 
yrkena är mycket efterfrågade av arbetsgivarna 
och det är generellt sett lätt att få jobb. Till samt-
liga yrken inom området behövs det en eftergym-
nasial utbildning och i de flesta av yrkena krävs 
fleråriga högskolestudier.

Goda jobbmöjligheter: Arkitekter och lantmätare, civilingenjör 
inom elektroteknik, maskinteknik, kemi och kemiteknik, 
logistik, systemtestare och testledare, mjukvaru- och 
systemutvecklare, systemanalytiker och it-arkitekter. 
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, industri, logistik 
och produktionsplanering, maskinteknik, drifttekniker 
it, laboratorieingenjör, supporttekniker IT, nätverk- och 
systemtekniker, systemförvaltare. Fastighetsförvaltare, 
kemister, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, tandtekniker och 
ortopedingenjörer.
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Bygg och anläggning 
Byggbranschen i länet sysselsätter drygt 8 000 
personer. De vanligaste yrkena inom byggbran-
schen i länet är träarbetare/snickare, anlägg-
ningsarbetare och anläggningsmaskinförare. 
Länets byggföretag har haft en mycket god 
efterfrågeutveckling de senaste åren och det 
finns fortsatt stora byggbehov framöver. De 
stora investeringarna inom bygg och anläggning 
som till exempel nyproduktion och underhåll 
av byggnader, bostäder, industriområden och 
järnvägar i kombination med en fortsatt relativt 
stor efterfrågan av renoverings-, ombyggnads- 
och tillbyggnadsarbeten(ROT) medför att många 
byggföretag bedöms ha fortsatt mycket svårt att 
hitta personer med rätt kompetens. 

Vill du jobba på en byggarbetsplats behövs 
oftast ett yrkesbevis som visar att du har utbild-
ning, har arbetat ett antal lärlingstimmar och 
att du har klarat ett yrkesteoretiskt prov (YTP). 
Har du yrkesbevis och/eller lång erfarenhet är 
dina chanser till jobb inom byggbranschen i länet 
väldigt goda. När du arbetar inom byggyrken 
måste du i många fall kunna jobba självständigt 
och i andra fall tillsammans med andra och ingå i 
ett arbetslag. Till exempel kyl- och värmepumps-
tekniker arbetar ofta självständigt och har många 
kundkontakter. Betongarbetare ingår 
oftast i ett arbetslag tillsammans med träarbe-

tare på ett bygge. Du får dessutom räkna med att 
ofta byta arbetsplats. Jobbar du med renovering, 
ombyggnad och tillbyggnad, där kunden ofta är 
en privatperson, är det också viktigt att ha en 
god kommunikativ förmåga samt vara lösnings-
fokuserad. Normalt sett är arbetsmarknaden för 
lärlingar svårare än för färdigutbildade. Men då 
arbetsmarknaden inom bygg och anläggning för 
närvarande, och det närmaste året, är ljus ser det 
bra ut även för lärlingar. Bedömningarna av jobb-
möjligheter gäller dock inte för lärlingar. I yrken 
som inte alltid kräver någon form utbildning som 
till exempel grovarbetare är konkurrensen om 
jobben hårdare och jobbmöjligheterna mindre 
goda.  Som faktarutorna visar så är jobbmöjlighe-
terna goda för majoriteten av yrken inom länets 
bygg- och anläggningsverksamhet. 

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, 
anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnads- 
och ventilationsplåtslagare, civilingenjör inom bygg och 
anläggning, golvläggare, ingenjörer och tekniker inom bygg 
och anläggning, kyl- och värmepumpstekniker, murare, 
målare, ställningsbyggare, takmontör, träarbetare och 
snickare, VVS-montörer . 

Mindre goda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och 
anläggning.
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Transport 
Inom området kan man arbeta som till exempel 
yrkesförare, transportledare, trafikledare, lager-
arbetare eller brevbärare. För yrkesförare finns 
nu krav på yrkeskompetensbevis (YKB). Har du 
utöver det behörighet för till exempel transport 
av farligt gods (ADR), truckkort, kyltransport 
eller liknande så ökar dina jobbmöjligheter.  Ska 
du jobba som taxiförare måste du ha taxiförar-
legitimation som utfärdas av Transportstyrelsen 
efter att du gjort ett teoretiskt och praktiskt 
prov hos Trafikverket. Att arbeta som förare är 
ett ansvarsfullt serviceyrke som kräver att du 
är serviceinriktad, stresstålig och flexibel. Som 
förare är du även företagets ansikte utåt och då 
är det mycket viktigt att bemöta kunderna på ett 
positivt och säljande sätt. Ett flertal av föraryr-
kena kräver även att du inte är främmande för att 
övernatta på annan ort eller att jobba kvälls- och 
helgtid. Som lagerarbetare, där konkurrensen om 
jobben är hård, ökar dina jobbchanser om du har 
god logistisk förmåga, datorvana samt truckkort 
för B-, C- eller D-truck.

Naturbruk
Näringen är viktig som råvaruproducent till 
bland annat byggverksamhet, trä-, massa-, pap-
pers- och pappersvarutillverk¬ning samt livs-
medelsindustrin. De tre vanligaste yrkena i bran-
schen är förare av jordbruks- och skogsmaskiner, 
trädgårdsanläggare och skogsarbetare. 

Som maskinförare inom lantbruket arbetar 
du ute på fält och åkrar med exempelvis plöj-
ning och harvning eller med sådd och skörd. 
Som skogsmaskinförare ansvarar du för gallring, 
slutavverkning och transport av virket fram till 
en plats där träden ska lastas. Inom båda yrkena 
är det en fördel om du är tekniskt allsidig och kan 
lösa eventuella problem som uppstår ute i fält. 
Maskinförare är oftast ett självständigt ensam-
arbete, vilket innebär att det är viktigt att kunna 
ta egna beslut och ansvar för att arbetet blir 
genomfört på ett bra sätt. Förarjobbet kräver med 
andra ord att du är en problemlösare med initia-
tivförmåga och ansvarskänsla. Som djurskötare 
kan du arbeta som avbytare på mjölkgårdar. 
Vanligt är att du jobbar genom en egen firma eller 
är anställd på flera gårdar.

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner.

Medelgoda jobbmöjligheter: skogsarbetare, 
trädgårdsanläggare, uppfödare och skötare av lantbrukets 
husdjur, växtodlare och djuruppfödare, odlare av 
jordbruksväxter.

Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, lokförare, 
taxiförare.

Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare, transportledare och 
transportsamordnare, tågvärdar.

Mindre goda jobbmöjligheter: lagerarbetare, truckförare, 
reklamutdelare.
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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 och fem års sikt för de yrken 
som intresserar 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 fem 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.


