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i ditt län. 
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Goda jobbmöjligheter i  
Stockholms län
I denna broschyr får du möjlighet att veta mer om jobbmöjligheterna för 
olika yrken i Stockholms län under 2019. Många arbetsgivare ser positivt 
på den närmsta framtiden. Jobbmöjligheterna är särskilt goda inom data/it, 
pedagogiskt, tekniskt och naturvetenskapligt arbete. 

Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018. 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 2019.

FLER JOBB I STOCKHOLMS LÄN
Arbetsmarknaden är fortsatt stark och det skapas 
många nya jobb, i länet, inom flertalet yrkes- 
områden det kommande året. Arbetsförmedlingen  
räknar med att antalet nya jobb under 2019 kommer 
bli 19 000. Stockholms arbetsmarknad är omfattande 
och här finns jobb som både kräver kortare och längre 
utbildning. Jobbmöjligheterna i länet är fortsatt stora 
då många företag behöver utöka sin personalstyrka 
samtidigt som stora pensionsavgångar leder till att 
personal behöver ersättas. Särskilt goda kommer 
jobbmöjligheterna att vara inom områdena data/it, 
pedagogiskt-, samt tekniskt- och naturvetenskapligt 
arbete. Många yrken där det finns goda jobbmöjlighe-
ter kräver en högskole- eller yrkesutbildning, men det 
skapas även arbetstillfällen inom yrken med lägre krav 
på utbildning. Konkurrensen om dessa ingångsjobb är 
dock hög då många söker de lediga tjänsterna.  

FÖRBÄTTRA DINA JOBBMÖJLIGHETER
En fullföljd gymnasieutbildning är i regel ett grundkrav 
för att ta steget in på dagens arbetsmarknad.  
De flesta arbetsgivarna efterfrågar oftast en utbildning 
motsvarande gymnasiet, även för jobb där utbildnings-
kraven traditionellt sett har varit låga. Att vidare- 
utbilda sig är i de flesta fall en god investering. Du ökar  
även dina jobbchanser med goda språkkunskaper, kör- 
kort samt viljan att pendla till arbetet. Att framhäva  
positiva egenskaper som god social förmåga, samarbets- 
vilja och en stark drivkraft är också viktigt. Detta kan  
i vissa fall vara mer betydelsefullt för arbetsgivare än 
formell kompetens. 

KORT OM JOBBMÖJLIGHETER 2019 
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Här arbetar flest idag
Diagrammet nedan visar hur alla anställda i Stockholms län fördelar 
sig mellan olika yrkesområden. Flest anställda finns inom försäljning, 
hotell, restaurang och service. Därefter arbetar flest stockholmare 
inom ekonomi, administration, kultur och media.

Andelen anställda per yrkesområde 2016,  
Stockholms län, 16-64 år. Chefer, militärer och  
anställda där uppgift om yrke saknas ingår  
inte i siffrorna. Källa: SCB.

Försäljning, hotell, restaurang och service 26,6%

Ekonomi, administration, kultur och media 18,9%

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 18,7%

Data, teknik och naturvetenskap 11,6%

Pedagogiskt arbete 7,3%

Tillverkning, drift och underhåll 6,2%

Transport 5,4%

Bygg och anläggning 4,9%

Naturbruk 0,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDELEN ANSTÄLLDA PER YRKESOMRÅDE I STOCKHOLMS LÄN
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FÖRSÄLJNING, HOTELL, RESTAURANG  
OCH SERVICE   
Många nya arbetstillfällen skapas inom försäljning, 
hotell, restaurang och service i Stockholms län.  
Många får dessutom sina första jobb inom något av 
dessa yrkesområden. Gemensamt för yrken inom 
dessa områden är att du behöver vara ansvarsfull, 
serviceinriktad och ha ett bra kundbemötande. Du bör 
du tänka på att kvälls- och helgarbete samt timanställ-
ningar är vanligt förekommande.

Det finns goda jobbmöjligheter inom hotell och  
restaurang då Stockholm och skärgården lockar många 
turister, såväl på sommar som vinter. Efterfrågan på 
exempelvis kockar, servitörer, bartender och recep-
tionister är stor och flera nya hotell och restauranger 
behöver personal. Har du fullgjort en gymnasieutbild-
ning, gärna från handels- eller hotell- och restaurang-
programmet, stärks också jobbmöjligheterna.

För den som vill arbeta inom försäljning är  
gymnasieutbildning ofta ett grundläggande krav.  
Inom försäljning återfinns också ingångsjobb som 

telefonförsäljare där det finns goda jobbmöjligheter. 
Som företagssäljare ökar dina möjligheter om du har 
säljerfarenhet och specifika bransch- och produkt-
kunskaper. För butikssäljare inom dagligvaror och 
fackhandel är personalomsättningen hög och många 
arbetar deltid. Om du har servicekänsla och bra kund-
bemötande ökar dina möjligheter till dessa jobb.

Inom service är yrkena varierande till både karak-
tär och kompetenskrav. Det är vanligt att man som 
frisör, hudterapeut eller massör är egen företagare. 
Söker du jobb inom dessa yrken ökar dina jobbmöjlig-
heter om du tagit ett gesällbrev eller om din utbildning 
är godkänd av ett branschförbund. Jobbmöjligheterna 
är även goda för kriminalvårdare, väktare och poliser. 
Gemensamt för dessa yrken är att du bör vara stress- 
tålig, psykiskt stabil och ha en god fysisk förmåga.

Goda jobbmöjligheter: kockar, kriminalvårdare, väktare, soldater, poliser, 
telefonförsäljare, företagssäljare, frisör, restaurang- och köksbiträde, 
servitörer, städare, brandmän och apotekstekniker

Medelgoda jobbmöjligheter: inköpare och upphandlare, resesäljare, 
massörer och massageterapeuter och bensinstationspersonal 

Mindre goda jobbmöjligheter: butikssäljare – dagligvaror och 
fackhandel, banktjänstemän, kundtjänstpersonal och fastighetsmäklare 
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EKONOMI, ADMINISTRATION, KULTUR  
OCH MEDIA    
Ekonomi och administration omfattar en mängd  
olika yrken och här finns en stor del av länets jobb. 
Kraven på utbildningsnivå varierar mellan yrkena, 
men ofta krävs en eftergymnasial utbildning.  
För att sticka ut som sökande är det bra om du har 
goda kunskaper i språk och datorprogram. Du förbättra 
dina chanser ytterligare om du har tidigare erfarenhet 
och goda referenser. Som nyexaminerad kan du initialt 
behöva ta ett jobb med lägre utbildningsnivå för att få 
in foten på arbetsmarknaden.

Framöver finns det goda jobbmöjligheter för dig 
som vill arbeta som medicinsk sekreterare. Även con-
troller, revisorer och organisationsutvecklare bedöms 
ha goda jobbmöjligheter. Du som har yrkeserfarenhet 
och kan ta seniora roller samt har god kunskap om  
olika ekonomisystem har särskilt goda jobbmöjligheter.

För yrken med mindre goda jobbmöjligheter är 
antingen utbildningskraven lägre eller populära att 
utbilda sig inom, vilket medför att det är många som 
kan ta de lediga jobben. För att öka dina möjligheter 
till jobb bör du ha kompetens inom flera områden.  
Det är inte ovanligt att arbetsgivare efterfrågar kun-
skap i särskilda datorprogram för exempelvis löne- 
hantering, vilket gör att yrkeserfarenhet och/eller 
vidareutbildning ökar jobbmöjligheterna.

Inom områdena media och kultur är framtids- 
utsikterna sämre. Det finns många populära utbild-
ningar inom detta område och jobben i länet blir  
generellt färre, vilket ökar konkurrensen. Inom områ-
det finns en rikstäckande specialförmedling som du 
kan vända dig till om du är nyfiken på kulturyrken. 

Goda jobbmöjligheter: medicinska sekreterare, controller, tolkar, 
revisorer och lednings- och organisationsutvecklare

Medelgoda jobbmöjligheter: utredare och handläggare, personal-  
och HR-specialister, redovisningsekonomer, finansanalytiker, jurister  
och ekonomiassistenter

Mindre goda jobbmöjligheter: journalister, kontorsassistenter  
och sekreterare, grafisk formgivare. informatörer, kommunikatörer  
och PR-specialister
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT  
SOCIALT ARBETE   
De kommande åren behöver yrkesområdet hälso- och 
sjukvård samt socialt arbete ett stort tillskott av nya 
medarbetare. Det råder redan nu en stor brist inom 
många yrkeskategorier. Med en växande befolkning 
ökar behovet av utbildad personal. För att kunna 
upprätthålla servicenivån krävs fler anställda.

Jobbmöjligheterna är därför goda för de flesta 
yrken under 2019. Flera av yrkena är legitimations-
yrken och för dessa krävs det både utbildning och 
legitimation för att kunna bli anställd. Om du redan 
har en utbildning från ett annat land behöver denna 
valideras och ibland kompletteras. Kontakta Social-
styrelsen för att validera din utbildning. Du bör inleda 
din validering så snabbt som möjligt då handlägg-
ningstiderna kan vara långa.

För dig som har legitimation är jobbmöjligheterna 
goda eller mycket goda under 2019. Det finns behov  
av specialistutbildade sjuksköterskor, men även ett 
stort behov av grundutbildade sjuksköterskor samt  
undersköterskor. Läkare har också goda möjligheter 
till jobb, speciellt för dig som har en specialistutbild-
ning. Andra efterfrågade legitimationsyrken är till 
exempel arbetsterapeut och fysioterapeut.
Många yrken inom socialt arbete återfinns inom  
offentliga sektorn. Jobbmöjligheterna är goda fram-
över för personliga assistenter, socialsekreterare, 
biståndsbedömare, kuratorer, fritidsledare och barn-
skötare. Är du intresserad av dessa yrken bör du ha  
en empatisk förmåga och god förståelse för den  
enskilda individen. 

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, barnmorskor, 
barnskötare, behandlingsassistenter och socialpedagoger, biomedicinska 
analytiker, biståndsbedömare, fritidsledare, fysioterapeuter 
(sjukgymnaster), grundutbildade sjuksköterskor, kuratorer, läkare, 
personliga assistenter, psykologer, receptarier, röntgensjuksköterskor, 

socialsekreterare, skötare, specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och 
sjukvård samt inom allmän hälso- och sjukvård, tandhygienister, tandläkare, 
tandsköterskor, undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende samt 
vårdavdelning och mottagning, veterinärer, vårdare och boendestödjare
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DATA, TEKNIK OCH NATURVETENSKAP 
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen 
har gjort att jobbmöjligheterna ökat inom flertalet 
yrken. Digital teknik och digitala tjänster ingår i det 
dagliga arbetet i många verksamheter, såväl offent- 
liga som privata. Ofta krävs en högskoleutbildning  
för att få ett jobb och arbetsgivarna söker gärna  
efter olika former av spetskompetens i kombination 
med erfarenhet. 

Jobbmöjligheterna för dig med teknisk utbildning 
är goda, då ingenjörer och tekniker söks inom flera 
områden, exempelvis inom, elektronik, elkraft, och 
maskinteknik. Analytisk förmåga, problemlösnings-
förmåga och god samarbetsförmåga stärker dina 
jobbchanser. Erfarenhet av arbete i projektform eller 
av projektledning är också meriterande. 

Mjukvaru- och systemutveckling är ett brett område  
som det finns goda jobbmöjligheter inom. Det inne-
fattar bland annat yrkesrollerna programmerare, 
webapplikationsutvecklare och databasutvecklare.  

Ju fler programmeringsspråk du behärskar, desto 
större är dina möjligheter till arbete. Bristen på 
personal inom vissa av yrkena inom it-området är så 
stor att Stockholms läns arbetsgivare börjat rekrytera 
personal från andra delar av världen. Därför är det 
inte ovanligt att arbetsspråket är engelska. 

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, civilingenjörer inom 
elektroteknik, logistik, produktionsplanering, maskinteknik och kemi och 
kemiteknik ingenjörer inom elektroteknik, industri och maskinteknik, 
mjukvaru- och systemutvecklare, supporttekniker och drifttekniker it, 

systemadministratörer, systemanalytiker och it-arkitekter, systemförvaltare, 
systemtestare och testledare, fastighetsförvaltare samt nätverks- och 
systemtekniker
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PEDAGOGISKT ARBETE 
Det råder stor brist på lärare runt om i Stockholms län. 
Främst beror det på att barn- och ungdomskullarna 
fortsätter att växa samtidigt som många går i pension. 
I förlängningen betyder detta att den brist på lärare 
som funnits under de senaste åren inte kommer avta. 
Det är för få som utbildar sig inom yrkesområdet för 
att täcka det behov som finns framöver. Att utbilda  
sig till gymnasielärare, förskollärare, grundskollärare,  
speciallärare eller lärare i yrkesämnen ger därför 
mycket goda jobbmöjligheter. För gymnasielärare är 
jobbmöjligheterna större för dig som har en natur- 
vetenskaplig eller teknisk inriktning. 

För dessa yrken krävs en högskoleutbildning och 
lärarlegitimation. Med en högskoleutbildning och 
lärarlegitimation har både du som är nyexaminerad 
och du med erfarenhet en mycket gynnsam position. 
Som lärare och pedagog bör du vara kommunikativ, 
ha pedagogisk förmåga och tycka om att jobba med 
människors utveckling.   

Är du intresserad av att arbeta inom yrkesområdet, 
men inte har lärarutbildning eller lärarlegitimation, 
kan ett arbete som elevassistent vara ett första steg. 
Som elevassistent bör du vara ansvarsfull, social samt 
kunna skapa förtroende och stödja en eller flera elever.

Inom de allra flesta inriktningar på yrkesförbere-
dande program saknas det utbildade lärare, exempel-
vis inom bygg- och anläggningsprogrammet, el- och 
energiprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, 
samt fordonsprogrammet. Även utbildade fritidspeda-
goger har goda jobbmöjligheter, då antalet personer 
med utbildning är färre än vad som efterfrågas.

Goda jobbmöjligheter: elevassistenter, fritidspedagoger, förskollärare, 
grundskollärare, gymnasielärare, lärare i yrkesämnen, speciallärare  
och specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, universitets-  
och högskollärare
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TRANSPORT
Stockholms län växer vilket ökar behovet av trans-
porter. För de flesta yrkesgrupper krävs normalt en 
gymnasieutbildning och körkort eller någon form  
av förarbevis. 

Jobbmöjligheterna framöver är goda för dig som 
vill arbeta som lastbilsförare, bussförare, tunnelbane-
förare och taxiförare. Både person- och godstranspor-
ter är ansvarsfulla uppdrag och därför ställs krav att 
du som söker till buss- eller lastbilsförare har ett giltigt 
kompetensbevis (YKB). För taxiförare ställs det krav 
på att du har taxilegitimation.

Dina möjligheter till anställning inom dessa yrken 
ökar även om du är serviceinriktad, noggrann och har 
möjlighet att arbeta kvällar och helger. För dig som 
söker arbete som lagerpersonal eller truckförare ökar 
jobbmöjligheterna om du har specifika truckkort med 
många behörigheter. 

BYGG OCH ANLÄGGNING
Det pågår många byggen runt om i länet. Bristen på 
bostäder är stor i hela länet och den växande befolk-
ningen leder till att behovet av lokaler, såsom skolor 
och sjukhus ökar. Samtidigt sker upprustning av  
befintliga lokaler och stora anläggningsarbeten exem-
pelvis ombyggnaden av Slussen. Bostadsbyggandet  
har minskat något, men efterfrågan på personal inom 
yrkesområdet är fortsatt högt. Det är för få som väljer 
att utbilda sig, både på gymnasial- och högskolenivå. 
Jobbmöjligheterna är därmed goda för dig med rätt 
utbildning och yrkesbevis.

Det finns stora behov av yrkesgrupper med såväl 
eftergymnasial utbildning, som byggingenjörer och 
yrken med gymnasial utbildning som exempelvis  
murare, plåtslagare, och VVS-montörer. Jobbmöjlig-
heterna har även ökat för lärlingar som kommer direkt 
från bygg- eller elprogrammet på gymnasiet.

Goda jobbmöjligheter: lastbilsförare, lokförare, buss- och spårvagns-
förare, tågvärdar och ombordansvariga, transportledare och transport-
samordnare, truckförare, taxiförare, lager- och terminalarbetare samt 
brevbärare

Medelgoda jobbmöjligheter: reklamutdelare och tidningsdistributörer

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, anläggningsmaskinsförare, 
betongarbetare, byggnads- och ventilationsplåtslagare, civilingenjörsyrken 
inom bygg och anläggning, golvläggare, kyl- och värmepumpstekniker, 
murare, målare, ställningsbyggare, takmontörer, träarbetare och snickare, 
VVS-montörer

Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och anläggning 
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Goda jobbmöjligheter: maskinställare och maskinoperatörer inom metall-
arbete, slaktare och styckare, maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska  
produkter, lackerare och industrimålare, bagare och konditorer, finmekaniker,  
tunnplåtslagare, motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, installations-  
och serviceelektriker, svetsare, industri-elektriker, fastighetsskötare

Medelgoda jobbmöjligheter: processövervakare inom metallproduktion,  
montörer av elektrisk och elektronisk utrustning, fordonsmontörer, drift- 
tekniker vid värme- och vattenverk, processövervakare inom kemisk industri

Mindre goda jobbmöjligheter: prepresstekniker, tryckare och bok-bindare, 
handpaketerare, brunnsborrare, vaktmästare

Goda jobbmöjligheter: förare av jord- och skogsbruksmaskiner

Medelgoda jobbmöjligheter: uppfödare och skötare av lantbrukets 
husdjur, växtodlare och djuruppfödare med blandad drift, 
trädgårdsanläggare, skogsarbetare 

Mindre goda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, frukt och bär 

TILLVERKNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL
Stockholms län har ett fåtal, men både viktiga och 
stora arbetsgivare inom tillverkning. Produktionen av 
varor är till stor del koncentrerad till Södertälje kom-
mun. Det har under en längre tid gått bra för länets 
arbetsgivare, men inom industrin får inte detta alltid 
fullt ut ett tydligt genomslag på antalet anställda.  
Det beror på två olika orsaker. Dels så effektiviseras 
och automatiseras arbete inom industrin hela tiden, 
dels tar arbetsgivarna in personal från bemannings- 
företag vid produktionstoppar. Att välja ett gymnasie- 
program kopplat till industrin är ett relativt säkert 
sätt att komma in snabbt på arbetsmarknaden. För att 
arbeta inom industrin bör du vara strukturerad och 
tekniskt lagd. Även andra yrkeskategorier, som inte  
är direkt kopplade till industrin, är efterfrågade på 
Stockholms arbetsmarknad. Exempel på yrken är elek-
triker, motorfordonsmekaniker och fastighetsskötare.

NATURBRUK
Länets minsta näringsgren är naturbruk. Närings- 
grenen innefattar djuruppfödning, växtodling och 
skogsarbete. Många som arbetare inom yrkesområdet 
är egna företagare, men det finns även anställda i 
respektive verksamhet. Utvecklingen under de senaste 
åren ställer höga krav på teknisk kompetens vad gäller 
fordon och maskiner. Har du gått naturbruksgymna-
sium har du större möjligheter att hitta en anställning 
inom något av yrkena. Körkort, tekniskt kunnande  
och vana att hantera maskiner är meriterande och  
inte sällan ett krav för anställning. Då många företag 
har produktionstoppar under olika delar av året är 
möjligheterna att komma in i ett yrke via säsongs- 
arbetet goda. 
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På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer informa-
tion om yrken. I Hitta yrken hittar du yrkes-
beskrivningar och intervjuer med folk som jobbar i
 

olika yrken. Det finns också fler än 160 korta yrkes- 
filmer där olika människor själva beskriver sitt yrke.

www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/ 
Hitta-yrken

”Det ger så mycket att få vara 
med i barnens utveckling.”

Simon Melin, förskollärare

”Jag skulle nästan vilja hävda 
att elektriker är den ultimata 

hantverkaren”
Linda Johansson, installationselektriker

Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtids- 
utsikter för närmare 200 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?



www.arbetsformedlingen.se

Så förbättrar du dina 
möjligheter att få jobb…

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/For-arbetssokande/
Valj-yrke/Hitta-yrken 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.
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