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Goda jobbmöjligheter i Värmlands län
Jobben i Värmlands län blir fler under 2018 och det skapar ännu bättre jobbmöjlig-
heter. De nya jobben kommer att finnas både hos privata och offentliga arbetsgivare. 
Här kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrkesområden. 

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 

Fler jobb inom många branscher
Arbetsmarknaden i Värmlands län fortsätter 
att vara god under 2018. Arbetsgivarna är opti-
mistiska och tror att de kommer att behöva an-
ställa fler. De nya jobben kommer främst inom 
de privata branscherna finansiell verksamhet 
och företagstjänster, industri, byggverksamhet 
samt information och kommunikation. Även 
inom den offentliga sektorn behöver arbetsgi-
varna anställa fler.
  
Det behövs många som kan arbeta
Det är inte bara till nya jobb som arbetsgivarna 
behöver anställa. Under 2018 behövs även 
många som kan ersätta personer som går i pen-
sion. Alla som går i pension ersätts inte, men 
det handlar ändå om många jobb. Till det kom-
mer de anställningar som sker för att ersätta 
personer som slutar av andra anledningar, 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 jobbmöj-
ligheterna 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. Bland de jobb som inte kräver 
någon specifik utbildning är konkurrensen ofta 
väldigt hög. Det gör att möjligheterna till jobb 
inom dessa yrken är betydligt lägre. Har du 
körkort ökar dina jobbmöjligheter inom flerta-
let 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 Värmlands län fördelar sig mellan olika 
yrkesområden. Flest är anställda inom hälso- och sjukvård samt socialt 
arbete. Många arbetar även 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 2 av 100 
arbetar med jord- eller skogsbruk i någon form.
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Andelen anställda per yrkesområde i Värmlands län

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

1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 24 %

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 20 %

3. Tillverkning, drift och underhåll: 16 %

4. Pedagogiskt arbete: 10 %

5. Ekonomi, administration, kultur media: 10 %

6. Transport: 7 %

7. Bygg och anläggning: 6 %

8. Data, teknik och naturvetenskap: 5 %

9. Naturbruk: 2 %
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Försäljning, hotell, restaurang och service   
För många yrken inom försäljning, hotell, restau-
rang och service räcker det att du har en gymna-
sial eller en kortare eftergymnasial utbildning. 

Det är viktigt att du är bra på att bemöta kun-
der och har en god servicekänsla. Många unga 
får sitt första arbete inom handeln, 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 jobben. 

I Värmland anordnas det en del större evene-
mang och det leder till många hotellbokningar 
och restaurangbesök som skapar personalbehov. 
Gränshandeln mot Norge är omfattande och köp-
centrum finns på ett antal orter längs gränsen. 

Vill du jobba som kock är jobbmöjligheterna 
goda om du har yrkeserfarenhet och även kun-
skaper i utländska kök. Under vissa perioder på 
året ökar behovet av kockar. Ofta är kraven på 
utbildning och erfarenhet höga. Är du nyexami-
nerad kock kan det vara svårare att hitta ett jobb. 

Även som servitör är jobbmöjligheterna goda, 
men likt kockar kan det vara varierande behov 
mellan olika perioder. Har du både utbildning 
och erfarenhet inom yrket är jobbmöjligheterna 
ännu bättre. Det är viktigt att du har en bra ser-
vicekänsla och social förmåga. 

Företagssäljarna är många till antalet och finns 
inom flera branscher. Vill du jobba inom yrket 
är goda kunskaper om produkter inom just den 
branschen viktig. Du bör också vara en duktig 
försäljare och bra på att bemöta människor. Kun-
skaper i språk, exempelvis engelska och tyska, 
ökar dina jobbmöjligheter. 

Vill du öka dina jobbmöjligheter som städare är 
det bra att du har körkort. Språkkunskaper kan 
också vara bra. 

Goda jobbmöjligheter: företagssäljare, hovmästare/servitörer, 
kockar/kallskänkor, pizzabagare, poliser, telefonförsäljare.

Medelgoda jobbmöjligheter: apotekstekniker, brandmän, 
fastighetsmäklare, fotterapeuter, hotellreceptionister, 
hudterapeuter, inköpare och upphandlare, inköps- och 
orderassistenter, kriminalvårdare, marknads- och 
försäljningsassistenter, marknadsanalytiker/marknadsförare, 
ordersamordnare, renhållningsarbetare, resesäljare/trafik-
assistenter, saneringsarbetare, speditörer/transportmäklare, 
säkerhetsinspektörer, väktare/ordningsvakter. 

Mindre goda jobbmöjligheter: banktjänstemän, 
bensinstationspersonal, butikssäljare dagligvaror och 
fackhandel, kafé- och konditoribiträden, kassapersonal, 
massörer/massageterapeuter, restaurang- och köksbiträden, 
städare.
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Data, teknik och naturvetenskap 
För civil- och högskoleingenjörer samt tekniker är 
jobbmöjligheterna goda under 2018. För nyexa-
minerade kan det vara bra att skaffa erfarenhet 
genom att ta jobb på en något lägre kvalifika-
tionsnivå än den man utbildat sig till. Ingenjörer 
med både utbildning och erfarenhet har särskilt 
goda jobbmöjligheter.

För yrkena inom it krävs ofta bred kunskap om 
både it-system och den verksamhet där systemen 
ska användas. Viktigt är också att ha färska kun-
skaper. Som it-arkitekt är det viktigt att du har en 
analytisk förmåga. Du bör också ha kundfokus för 
att förstå vad kunderna efterfrågar. Samarbets-
förmåga är också en viktig egenskap, eftersom du 
möter andra företag och jobbar i projekt ibland.

Naturbruk  
Värmland är ett län med mycket skog och för 
skogsnäringen är efterfrågan från industrier, 
både i Sverige och utomlands, viktig. Väljer du att 
söka dig hit är det en stor fördel att ha gått natur-
bruksgymnasium samt att du har viss erfarenhet. 
Det blir allt mer teknik inom området och du bör 
ha viss teknisk förståelse. 

Yrkesområdet är i många fall säsongsbetonat. 
Vill du jobba som maskinförare inom lantbruk 
behöver du kunna hantera tekniken i maskiner-
na. Du bör också ha goda kunskaper om växtod-
ling.  

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner, 
skogsarbetare, trädgårdsanläggare.

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, 
frukt och bär, uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur, 
växtodlare och djuruppfödare med blandad drift.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, 
civilingenjörer inom elektroteknik, kemi och kemiteknik, 
logistik och produktionsplanering samt maskinteknik, 
drifttekniker it, ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, 
industri, logistik och produktionsplanering, kemi och 
kemiteknik samt maskinteknik, laboratorieingenjörer, 
mjukvaru- och systemutvecklare, supporttekniker it, 
systemanalytiker och it-arkitekter, systemförvaltare, 
systemtestare och testledare, tandtekniker och 
ortopedingenjörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: fastighetsförvaltare, kemister, 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer, nätverks- och 
systemtekniker, systemadministratörer.
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Tillverkning, drift och underhåll  
Den tekniska utvecklingen gör att du oftast be-
höver minst gymnasieutbildning med inriktning 
mot till exempel industri eller teknik för att arbeta 
inom det här området. Du ökar dina jobbmöjlig-
heter ytterligare om du dessutom går en teknisk 
utbildning efter gymnasiet. Industrin i länet 
förväntas gå bättre under 2018 och det finns goda 
jobbmöjligheter inom flera yrken.

Allt fler arbetsuppgifter inom industrin blir mer 
komplexa och enklare uppgifter sköts allt oftare 
av maskiner. Söker du jobb här är det bra om du 
har breda kunskaper och en förståelse för indu-
strins processer. 

Det är goda jobbmöjligheter som svetsare om 
du har de licenser och intyg som behövs. Ofta vill 
företagen ha svetsare med kvalificerade yrkeskun-
skaper, till exempel inom montage- och rörsvets-
ning. Vissa arbetsgivare vill också att du har 
körkort. 

Jobbmöjligheterna är goda för maskinrepara-
törer som har kunskap om förebyggande un-
derhållsarbete, automationsteknik och digital 
felsökning. De kallas ofta underhållsmekaniker 
eller underhållstekniker. Du bör ha utbildning 
från exempelvis industritekniska programmet på 
gymnasiet. Det är bra att vara strukturerad och 

noggrann då du planerar och genomför under-
hållsarbete av maskinerna.

För motorfordonsmekaniker med inriktning 
mot lastbilar är jobbmöjligheterna mycket goda. 
Du bör vara serviceinriktad och ha förmåga att 
kommunicera med kunder. Det behövs fler som 
utbildar sig inom området. 

Goda jobbmöjligheter: distributionselektriker, finmekaniker, 
industrielektriker, installations- och serviceelektriker, 
lackerare/industrimålare, maskinoperatörer inom 
kemiska och farmaceutiska produkter, maskinställare 
och maskinoperatörer inom metallarbete, 
motorfordonsmekaniker/fordonsreparatörer, process- 
och maskinoperatörer vid stål- och metallverk, smeder, 
svetsare/gasskärare, tunnplåtslagare, underhållsmekaniker/
maskinreparatörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, drifttekniker 
vid värme- och vattenverk, elektronikreparatörer/
kommunikationselektriker, fastighetsskötare, fin-, inrednings- 
och möbelsnickare, fordonsmontörer, malmförädlingsyrken/
brunnsborrare, maskinoperatörer inom påfyllning, packning 
och märkning, maskinsnickare/maskinoperatörer inom 
träindustri, montörer av elektrisk och elektronisk utrustning, 
prepresstekniker, tryckare/bokbindare, processövervakare 
inom kemisk industri, slaktare/styckare. 

Mindre goda jobbmöjligheter: handpaketerare, vaktmästare.
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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 
relativt många som utbildar sig inom flera av 
dessa yrken. 

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.

Det är hård konkurrens om jobben som kon-
torsassistent och sekreterare. Dessa tjänster kan 
även involvera fler arbetsuppgifter, då detta yrke 
allt oftare kombineras med andra liknande yrken. 
Med en bred kompetens och kunskaper inom 
språk, ekonomi och it ökar möjligheterna att få 
jobb väsentligt. 

Vill du arbeta som utredare eller handläggare 
är din arbetsgivare ofta en myndighet eller en 
kommun. En högskoleexamen behövs i regel för 
ett sådant jobb. Den kan exempelvis vara inom 
juridik, ekonomi, eller statsvetenskap. Har du 
erfarenhet av liknande arbete ökar du dina jobb-
möjligheter då många tjänster kan vara ganska 

kvalificerade, särskilt som utredare.
Medicinska sekreterare och vårdadministratö-

rer förväntas utföra många olika arbetsuppgifter. 
Det medför nya och högre krav på utbildning 
och nyutexaminerade har därför goda jobbmöj-
ligheter. Vill du utbilda dig inom yrket finns det 
eftergymnasial utbildning på några orter i landet. 

Det utbildas fler inom områdena kultur och 
media än vad som efterfrågas på arbetsmarkna-
den. Jobbmöjligheterna inom området är därför 
begränsade. Många kombinerar därför sin tjänst 
med andra uppdrag eller projekt.

Goda jobbmöjligheter: jurister, medicinska sekreterare och 
vårdadministratörer, tolkar.

Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier, 
chefssekreterare och vd-assistenter, controllrar, 
finansanalytiker och investeringsrådgivare, försäkringssäljare 
och försäkringsrådgivare, informatörer, kommunikatörer 
och pr-specialister, kontorsreceptionister, lednings- och 
organisationsutvecklare, löne- och personaladministratörer, 
personal- och hr-specialister, redovisningsekonomer, 
revisorer, skadereglerare och värderare, skattehandläggare, 
skolassistenter, socialförsäkringshandläggare.

Mindre goda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter, 
kontorsassistenter och sekreterare, utredare och handläggare. 
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Transport 
Det finns goda möjligheter till jobb, både som 
lastbilsförare och bussförare. Dessa yrken kräver 
yrkeskompetensbevis (YKB). Söker du jobb som 
lastbilsförare behöver du ofta också ha intyg för 
farligt gods (ADR) och gärna behörighet för tung 
lastbil med släp. Det är viktigt att ha service-
känsla, då du ofta kommer i kontakt med kunder. 
Du måste också vara ansvarstagande, eftersom 
du transporterar både passagerare och gods. Som 
lokförare är också jobbmöjligheterna goda. Du 
ska vara utbildad och bör trivas med att arbeta 
självständigt.

Mindre goda möjligheter till jobb har du som 
söker jobb som lager- och terminalpersonal, då 
många söker sig till detta yrke. Som lagerarbetare 
bör du vara beredd på att kunna jobba olika tider.  

Bygg och anläggning 
För att få jobb 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. I Arbets-
förmedlingens bedömning av yrken inom bygg 
och anläggning ingår inte lärlingar.

Det är stor aktivitet inom bygg och anläggning 
i länet. Samtidigt varierar personalbehovet be-
roende på säsong. Jobbmöjligheterna är särskilt 
goda för dig som också har yrkeserfarenhet. Det 
är populärt att utbilda sig till träarbetare/snicka-
re, men många gånger är jobbmöjligheterna ännu 
bättre om du väljer en annan inriktning inom 
bygg som exempelvis betongarbetare.

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

Medelgoda jobbmöjligheter: ställningsbyggare.

Mindre goda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och 
anläggning.

Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, 
transportledare och transportsamordnare.

Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare och 
postterminalarbetare, lokförare, taxiförare, tågvärdar och 
ombordansvariga. 

Mindre goda jobbmöjligheter: lager- och terminalpersonal, 
reklamutdelare och tidningsdistributörer, truckförare. 
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Många av jobben inom hälso- och sjukvård och 
socialt arbete finns inom offentlig sektor. Där 
kommer många pensionsavgångar ersättas fram-
över. Det behövs även fler anställda under 2018 
inom området. Det innebär att det blir många 
lediga jobb att söka när de som går i pension ska 
ersättas och verksamheter ska utökas. Inom de 
flesta yrken behöver du en specifik gymnasial el-
ler eftergymnasial utbildning.  

Är du utbildad sjuksköterska, såväl grundutbil-
dad som specialistutbildad, har du goda möj-
ligheter till jobb. Söker du som apotekare eller 
receptarie ser chanserna goda ut. Vill du jobba 
inom dessa yrken på apotek krävs det att du har 
legitimation inom yrket. Apotekaren har en något 
längre utbildning och har ofta mer kvalificerade 
arbetsuppgifter. Söker du jobb som undersköter-
ska har du goda möjligheter till jobb om du har 
en gymnasieutbildning från exempelvis vård- och 
omsorgsprogrammet. Du har stora möjligheter 
att hitta jobb inom hemtjänst och äldreboende 
samt vårdavdelning och mottagning. Dina jobb-
möjligheter ökar ytterligare om du har körkort. 

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 assistansanvändaren. 

Söker du jobb som barnskötare ökar dina chan-
ser om du har gått barn- och fritidsprogrammet 
på gymnasiet. Du bör också vara beredd på att 
inte få en heltidsanställning. Som barnskötare är 
det viktigt att du är ansvarstagande och upp-
märksam eftersom du arbetar med barn.

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, 
barnmorskor, behandlingsassistenter och socialpedagoger, 
biomedicinska analytiker, biståndsbedömare, fysioterapeuter 
(sjukgymnaster), grundutbildade sjuksköterskor, kuratorer, 
läkare, personliga assistenter, psykologer, receptarier, 
röntgensjuksköterskor, skötare, socialsekreterare, 
specialistsjuksköterskor inom allmän och akut hälso- och 
sjukvård, tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor, 
undersköterskor, hemtjänst och äldreboende samt 
vårdavdelning och mottagning, veterinärer. 

Medelgoda jobbmöjligheter: fritidsledare, vårdbiträden.

Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare, vårdare och 
boendestödjare. 
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Pedagogiskt arbete 
I Värmlands län finns ett stort behov av peda-
goger framöver. Många förväntas gå i pension 
samtidigt som det utbildas för få. Om du vill 
jobba som lärare är det viktigt att du har en god 
kommunikativ, social och pedagogisk förmåga 
och tycker om att jobba med människors utveck-
ling. Det är också viktigt att du är stresstålig, 
eftersom arbetsbelastningen kan vara hög. Job-
ben finns inom både kommunal och privat sektor 
och yrkesområdet kräver att du har en utbildning 
från universitet eller högskola inom det yrke du 
söker dig till. Vill du jobba som lärare finns det 
möjlighet att arbeta med allt från barn i förskolan 
upp till vuxna studerande vid exempelvis vuxen-
utbildning och högskola. 

För de flesta av läraryrkena är jobbmöjligheter-
na goda. Jobbmöjligheterna är bättre för förskol-
lärare och lärare med lärarlegitimation eftersom 
det är ett krav. Lärare i bland annat yrkesämnen 
har dock ett undantag, så där kan du jobba utan 
legitimation. Arbetet som pedagog innebär allt 
från planering och genomförande av lektioner till 
föräldrakontakter. 

Inom barnomsorgen finns det ett stort behov 
av förskollärare. Det utbildas dock för få och det 
innebär att jobbmöjligheterna är mycket goda om 
du är utbildad inom yrket. Jobbmöjligheterna är 
goda för lärare inom grundskolan, gymnasiesko-
lans yrkesämnen och gymnasielärare i allmänna 
ämnen som matematik, naturvetenskap och 
språk. Efterfrågan på lärare i svenska som an-
draspråk och sfi (svenska för invandrare) ökar på 
grund av många nyanlända personer från andra 
länder. Jobbmöjligheterna är goda för special-
pedagoger. Det är inget stort yrke, men väldigt 
viktigt för elever som behöver extra stöd. För att 
jobba som detta behöver du en tilläggsutbildning 
utöver din lärarutbildning.

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

Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter.
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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 intresserad 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.


