
1

JOBBMÖJLIGHETER
i Jönköpings län 2018



2

Goda jobbmöjligheter i Jönköpings län 
Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2018. 
Länets arbetsgivare ser positivt på framtiden och många räknar med att anställa 
under året. Jobben blir fler i de flesta branscher och det finns många yrken där  
jobbmöjligheterna kommer vara goda under året. 

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?
Jobbmöjligheterna är goda i Jönköpings län 
2018. Behovet av personal är stort och inom 
många yrken har arbetsgivarna just nu svårt 
att hitta personer med relevant utbildning och 
erfarenhet att anställa. Inom sex yrkesområden 
är jobbmöjligheterna goda; tillverkning, drift 
och underhåll, data, teknik och naturvetenskap, 
bygg och anläggning, transport, pedagogiskt 
arbete och hälso- och sjukvård samt socialt 
arbete. Inom de andra tre yrkesområdena; 
ekonomi, administration, kultur och media, 
naturbruk samt försäljning, hotell, restaurang 
och service är konkurrensen om de lediga 
jobben högre. Även här finns det dock en rad 
yrken med goda chanser till jobb. Du kan läsa 
mer om utsikterna till jobb för de olika yrkena 
under varje områdesrubrik. 

Hur stärker jag mina jobbmöjligheter?
De flesta arbetsgivare vill att du som söker 
jobbet ska ha slutbetyg från gymnasiet. Du som 
har en utbildning från något av gymnasiets 
yrkesprogram har bra chanser att hitta arbete 
under 2018. Många yrken kräver också någon 
form av eftergymnasial utbildning. För dig som 
har det är möjligheterna till arbete i de flesta 
fall goda. Antalet jobb som inte kräver någon 
specifik utbildning blir färre, samtidigt som 
det är fler som söker dem och det råder en hård 
konkurrens om de lediga platserna. 

Du stärker dina jobbmöjligheter genom att 
söka över ett större område. Det gäller både 
geografiskt och yrkesmässigt. När du funde-
rar på vilket yrke du vill ha är det viktigt att 
inte låta till exempel könsnormer styra, utan 
att välja från hela arbetsmarknadens utbud. 
Dessutom ökar du dina chanser till jobb inom 
många yrken om du har körkort, goda kunska-
per i svenska och bra samarbetsförmåga.
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Jönköpings län fördelar sig mellan olika 
yrkesområden. Många jobbar inom tillverkning, drift och underhåll. 
Inget annat län har fler jobb inom det här yrkesområdet. Andra stora 
yrkesområden är hälso- och sjukvård samt socialt arbete och försäljning, 
hotell, restaurang och service. Många jobbar också inom transport. 

1.

2.

3.

4.

5.
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7.

8. 9.

Andelen anställda per yrkesområde i Jönköpings län

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

1. Tillverkning, drift och underhåll: 21 %

2. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 21 %

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

4. Transport: 10 %

5. Ekonomi, administration, kultur och media: 9 %

6. Pedagogiskt arbete: 9 %

7. Data, teknik och naturvetenskap: 5 %

8. Bygg och anläggning: 5 %

9. Naturbruk: 1 %
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Tillverkning, drift och underhåll 
För dig som vill jobba inom yrkesområdet tillverk-
ning, drift och underhåll är jobbmöjligheterna 
goda under 2018. Jönköpings län har en stor indu-
stri och där finns många av jobben inom tillverk-
ning, drift och underhåll. Industrin går på hög-
varv och nya jobb kommer att skapas under året, 
vilket förbättrar jobbmöjligheterna. Dessutom har 
arbetsgivarna under en lång tid haft svårt att hitta 
personal att anställa inom många av yrkena. 

För dig som vill jobba med tillverkningsar-
bete krävs det vanligtvis en yrkesutbildning från 
gymnasiet – ofta från industritekniska program-
met – för att få jobb. Om du har det är jobbmöjlig-
heterna under 2018 goda. Exempelvis för dig som 
vill jobba som maskinoperatör, processoperatör, 
maskinställare eller maskinsnickare är chanserna 
till jobb bra. Har du utöver din yrkesutbildning 
från gymnasiet gått en teknisk eftergymnasial 
utbildning är möjligheterna extra goda. Dina ut-
sikter till arbete stärks också om du har förståelse 
för ritningar och produktionsprocesser, kunskaper 
om programmering och yrkeserfarenhet. Saknar 
du däremot utbildning och vill jobba som exempel-
vis handpaketerare är konkurrensen om de lediga 
jobben större. 

Har du en utbildning från ett gymnasialt 
yrkesprogram och vill jobba inom installation, 

drift eller underhåll är jobbmöjligheterna goda. 
De är bra såväl för mekaniker och reparatörer som 
för flera olika typer av elektriker (distribution, 
industri, service och installation). Har du förutom 
en utbildning också tekniskt kunnande ökar du 
dina chanser till arbete. Inom många av yrkena 
ingår det i arbetsuppgifterna att möta kunder. 
Förmågor som god social kompetens och service-
känsla stärker därför dina chanser till arbete ännu 
mer. Om du saknar utbildning och vill jobba som 
exempelvis vaktmästare är konkurrensen om de 
lediga jobben större. Dina möjligheter att få ett 
jobb som vaktmästare förbättras om du har 
körkort och kunskap om el och VVS-teknik.

 

Goda jobbmöjligheter: fastighetsskötare, installations- och 
serviceelektriker, maskinoperatörer inom gummi-, plast-, 
pappersvaru-, metall- och träindustri, maskinställare inom 
metallarbete, maskinsnickare inom träindustri, maskin- och 
fordonsreparatörer, motorfordons- och underhållsmekaniker, 
processoperatörer inom stål och metallverk samt trä och 
pappersindustri, svetsare och gasskärare.

Medelgoda jobbmöjligheter: montörer av metall-, gummi-, 
plast- och träprodukter. 

Mindre goda jobbmöjligheter: handpaketerare och 
vaktmästare.
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Data, teknik och naturvetenskap 
Jobbmöjligheterna inom yrkesområdet data, 
teknik och naturvetenskap är i de flesta fall goda. 
Yrkena finns både i offentlig och privat sektor. 
För att få jobb inom yrkesområdet krävs det  
någon form av eftergymnasial utbildning,  
oftast en högskoleutbildning. Dessutom söker 
arbetsgivarna många gånger efter personer med 
erfarenhet. Trots det har även nyutexaminerade 
i allmänhet goda jobbchanser, speciellt de som 
utbildat sig inom data/it eller teknik. Praktiska 
erfarenheter från studietiden och goda kunska-
per i engelska ökar dina utsikter till arbete direkt 
efter examen. 

För dig som har någon form av teknisk utbild-
ning är jobbmöjligheterna mycket goda. Efterfrå-
gan på personal med teknisk utbildning kopplad 
till bland annat industrin eller byggsektorn är 
stor. Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker 
inom flera inriktningar är efterfrågade på arbets-
marknaden. Personliga förmågor som analytisk 
förmåga, problemlösning och god samarbetsför-
måga stärker dina chanser till arbete. Erfarenhet 
av projektledning är också meriterande. 

It-branschen växer och efterfrågan på personal 
är stor. Utvecklingen inom it-området går snabbt 
vilket innebär att du ökar dina jobbmöjligheter 
om du håller dina kunskaper aktuella. Särskilt 

efterfrågad är du som kan flera olika programm- 
eringsspråk. För vissa yrken är utbildnings- och 
erfarenhetskraven mycket höga, exempelvis 
mjukvaru- och systemutvecklare, systemanaly-
tiker och it-arkitekter. För dig som har utbildning 
och gedigen erfarenhet är därmed chansen till 
jobb mycket god. Även för dig som är nyutexami-
nerad med aktuella kunskaper finns det goda 
utsikter till jobb. Arbetsgivare har ofta aktiva 
samarbeten och kontakter med universitet för 
att knyta an med och rekrytera duktiga nyut-
examinerade personer. I Jönköpings län krävs i 
många fall också goda kunskaper i svenska för att 
ett jobb ska bli aktuellt. Anledningen är att man 
många gånger inte bara behöver kompetens inom 
it utan att man också måste kunna möta kunder 
och sälja.

  
Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, civil-
ingenjörer, ingenjörer och tekniker inom maskin-, kemi- och 
elektroteknik samt industri, logistik och produktionsplanering, 
drifttekniker it, mjukvaru- och systemutvecklare, nätverks- 
och systemtekniker, systemanalytiker och it-arkitekter, 
systemförvaltare.

Medelgoda jobbmöjligheter: laboratorieingenjörer och 
supporttekniker it.
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Bygg och anläggning 
De senaste åren har det byggts mer i Jönköpings 
län än på många år, och det kommer att fortsätta 
byggas mycket även under 2018. Detta innebär 
att jobbmöjligheterna för dig som vill jobba inom 
yrkesområdet är goda. 

För samtliga yrkeskategorier inom bygg och 
anläggning finns bra chanser att hitta jobb. I de 
flesta fall behövs en utbildning och yrkesbevis. 
För dig som inte genomfört din lärlingsperiod kan 
det däremot vara lite svårare att få jobb. 

Har du någon form av eftergymnasial utbild-
ning och erfarenhet inom branschen och dess-
utom kan ta arbetsledande roller är dina utsikter 
till arbete extra goda. Hantverksskicklighet är 
också hett eftertraktat bland byggarbetsgivarna. 
Utöver detta stärks dina möjligheter till jobb inom 
bygg och anläggning om du har en bra kommuni-
kationsförmåga, är lösningsfokuserad och har en 
god fysik då många jobb utförs utomhus. 

Transport
Jobbmöjligheterna är goda inom transport det 
kommande året. Det gäller både för dig som vill 
jobba med transport av personer och av varor. 
Yrkeskompetensbevis (YKB) är ett krav för 
anställning och för lastbilsförare stärks dina 
utsikter om du även har ett ADR-intyg för 
transport av farligt gods. För dig som vill jobba 
med lokala transporter eller som buss- och taxi- 
förare är lokalkännedom, goda kunskaper i 
svenska och servicekänsla förmågor som stärker 
dina chanser. För dig som vill jobba med utdel-
ning av brev, reklam eller tidningar är konkur-
rensen om jobben fortsatt hög.

Vill du arbeta som lager- och terminalarbetare 
eller truckförare har jobbmöjligheterna förbätt-
rats inför det kommande året. Dina möjligheter 
till arbete stärks om du har erfarenhet och flera 
olika truckcertifikat. Har du någon mer specifik 
kompetens, såsom exempelvis klämtruckförare, 
är jobbmöjligheterna extra goda. 

Goda jobbmöjligheter: : bussförare, lastbilsförare, lokförare, 
taxiförare, truckförare.

Medelgoda jobbmöjligheter: lager- och terminalpersonal, 
transportledare och transportsamordnare, tågvärdar och 
ombordansvariga. 

Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare och 
postterminalarbetare, reklamutdelare och 
tidningsdistributörer.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, 
anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnads- och 
ventilationsplåtslagare, civilingenjörer, ingenjörer och tekniker 
inom bygg och anläggning, golvläggare, grovarbetare inom 
bygg och anläggning, kyl- och värmepumpstekniker, murare, 
målare, ställningsbyggare, takmontörer, träarbetare och 
snickare, VVS-montörer.
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Naturbruk
Det kommer inte att skapas fler jobb inom natur-
bruket i Jönköpings län under 2018. Trots det är 
jobbmöjligheterna bra för dig som vill arbeta i 
branschen. Medelåldern för de yrkesverksamma 
är förhållandevis hög och när de väljer att sluta 
jobba behöver lediga platser fyllas. Samtidigt 
är det få som utbildar sig inom yrkesområdet, 
varför konkurrensen om de lediga jobben inte är 
så stor. Utsikterna till arbete är extra goda under 
vår- och sommarhalvåret. För dig som vill jobba 
inom naturbruk ökar möjligheterna om du har en 
utbildning från naturbruksgymnasiet och om du 
har erfarenhet i branschen. 

Om du vill arbeta som förare av jordbruks- och 
skogsmaskiner finns mycket goda chanser under 
2018. Dina möjligheter stärks ytterligare om du 
har erfarenhet av yrket. Den tekniska utveckling-
en går snabbt och moderna naturbruksmaskiner 
blir allt mer avancerade. Genom att hålla dina 
kunskaper om ny teknik uppdaterade stärker du 
dina möjligheter till jobb. 

Ekonomi, administration, kultur och media 
Du har bättre jobbmöjligheter inom ekonomi, 
administration, kultur och media med någon 
form av eftergymnasial utbildning. Vill du exem-
pelvis arbeta som tolk, controller, eller medicinsk 
sekreterare är jobbmöjligheterna goda. För att 
jobba som ekonomiassistent eller löne- och per-
sonaladministratör är grundkravet en gymnasie-
utbildning. Trots det är det vanligt att arbetsgiva-
re efterfrågar kunskap i specifika datorprogram, 
vilket gör att yrkeserfarenhet och/eller vidare- 
utbildning ökar jobbmöjligheterna.  

Bland yrken som inte ställer lika höga krav på 
utbildning är konkurrensen om jobben hårdare. 
Exempel på sådana yrken är kontorsreceptionist, 
kontorsassistent och sekreterare. Många av de 
enklare administrativa uppgifterna har försvun-
nit, och antalet jobb har därför minskat och 
konkurrensen hårdnat.

 

Goda jobbmöjligheter: controller, medicinska sekreterare 
och vårdadministratörer, personal- och HR-specialister, 
redovisningsekonomer, revisorer, tolkar.

Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier och 
arkivarier, ekonomiassistenter, jurister, lednings- och 
organisationsutvecklare, utredare och handläggare.

Mindre goda jobbmöjligheter: informatörer, kommunikatörer 
och PR-specialister, kontorsassistenter och sekreterare, 
kontorsreceptionister.

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

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, 
frukt och bär, trädgårdsanläggare, uppfödare och skötare 
av lantbrukets husdjur, växtodlare och djuruppfödare med 
blandad drift.
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Försäljning, hotell, restaurang och service  
Om du vill jobba inom försäljning, hotell, restau-
rang och service är möjligheterna till jobb i de 
flesta fall goda. I handel, hotell och restaurang 
finns det alltid lediga jobb eftersom omsättningen 
på personalen är hög och många bara jobbar 
under en kortare period. Är du ung eller inte har 
så mycket tidigare arbetslivserfarenhet är det stor 
chans att du får ditt första jobb inom något av 
dessa yrkesområden. 

Många av yrkena inom området kräver inte 
någon längre utbildning. Det gör att konkurren-
sen om de lediga jobben ofta är stor med många 
sökande till varje plats. Det gäller exempelvis för 
dig som söker jobb som köks- och restaurang-
biträde, kassapersonal, hotellreceptionist 
eller butikssäljare. En god servicekänsla, goda 
kunskaper i svenska och god förmåga att bemöta 
människor stärker dina chanser till jobb. Arbets-
givare inom fackhandeln, det vill säga handel 
med en viss typ av varor, ser också gärna att de 
anställda har god kunskap om och är intress-
erade av det som säljs. Ett yrke inom området 
med goda jobbmöjligheter är företagssäljare. 
Chanserna stärks om du har en god säljförmåga 
och kunskap om den bransch eller produkt du ska 
sälja. 

För dig som söker jobb som kock och kallskän-

ka är möjligheterna till arbete mycket goda. 
Som kock stärks dina utsikter ytterligare om du 
har specialistkunskaper inom en viss typ av kök, 
som till exempel à la carte eller storkök. Städare 
är ett yrke där det tidigare har varit stor konkur-
rens om de lediga platserna. Idag har arbets-
givarna svårare att hitta den personal de söker. 
Detta beror delvis på att körkort har blivit ett 
allt vanligare krav. Har du körkort och dessutom 
yrkeserfarenhet är jobbchanserna därför goda. 

För dig som vill jobba med säkerhetsarbete är 
jobbmöjligheterna goda för väktare och ordnings-
vakter. För brandmän och poliser är utsikterna 
medelgoda. Förutsättningar för att få jobba som 
polis är att man genomfört utbildningen och den 
efterföljande aspiranttiden.

Goda jobbmöjligheter: hovmästare och servitörer, kockar och 
kallskänkor, väktare och ordningsvakter, saneringsarbetare, 
städare.

Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, brandmän, 
fastighetsmäklare, marknadsanalytiker och marknadsförare, 
poliser. 

Mindre goda jobbmöjligheter: butikssäljare (dagligvaror och 
fackhandel), frisörer, inköps- och orderassistenter, marknads- 
och försäljningsassistenter, kassapersonal, restaurang- och 
köksbiträden.
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Pedagogiskt arbete
Jobbmöjligheterna har varit goda för pedagogiskt 
utbildad personal under många år och arbets-
marknaden ser ljus ut även framöver. De senaste 
åren har ett ökat barnafödande och ökad inflytt-
ning från andra länder gjort att antalet barn och 
unga i befolkningen ökat snabbt – vilket förstärkt 
chanserna att hitta jobb inom yrkesområdet. 

Viktiga egenskaper för alla jobb inom utbild-
ningssektorn är förmåga till god kommunikation, 
ha god pedagogisk förmåga samt att tycka om att 
jobba med människors utveckling. För majori-
teten av yrkena efterfrågas en högskoleutbildning 
och för de flesta läraryrken en lärarlegitimation. 
Om du redan har en utbildning från ett annat 
land behöver den valideras och ibland komplette-
ras. Mer information finns hos Skolverket. 

Då förskolor idag har en fastställd läroplan med 
pedagogiska mål efterfrågas främst högskole- 
utbildad personal med legitimation. Jobbmöjlig-
heterna för förskollärare med legitimation är där-
för goda. De senaste åren har arbetsgivarna haft 
svårt att hitta förskollärare vilket inneburit något 
bättre utsikter till arbete även för barnskötare. 
Konkurrensen om de lediga platserna är ändå 
fortsatt hög och det är oftast kortare anställ-
ningar eller timanställningar som är aktuella. 

Jobbmöjligheterna för utbildade lärare med 
legitimation är goda. Kan du dessutom under-
visa i svenska som andraspråk stärks chanserna 
ytterligare. Inom grundskolans senare år och 
gymnasieskolan finns en särskilt stor efterfrågan 
på lärare i matematik och naturvetenskap. I gym-
nasieskolan har dessutom du som är yrkeslärare, 
det vill säga med både yrkeskunskap och peda-
gogisk utbildning, goda jobbmöjligheter. Yrkes- 
lärare omfattas inte av kravet på lärarlegitima-
tion. Speciallärare och specialpedagoger samt 
studie- och yrkesvägledare är ytterligare yrkes-
grupper som har goda utsikter till jobb.

Ett yrke där konkurrensen om jobben däremot 
är något högre är för elevassistenter, även om 
skolan sett ett ökat behov de senaste åren. En 
avslutad gymnasieutbildning inom exempelvis 
barn- och fritidsprogrammet, samt utbildningar 
kring olika funktionsnedsättningar, stärker  
möjligheterna till jobb som elevassistent.

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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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 
För dig som vill jobba inom yrkesområdet hälso- 
och sjukvård samt socialt arbete är jobbmöjlig-
heterna goda, särskilt om du har en eftergymna-
sial utbildning inom området. Orsakerna är flera; 
dels har det varit brist på utbildad arbetskraft 
inom yrkesområdet under en längre tid, dels 
växer befolkningen snabbt och antalet äldre i 
befolkningen ökar, vilket ökar efterfrågan på 
denna typ av offentligt finansierade tjänster och 
därmed också behovet av personal. 

Inom hälso- och sjukvård är jobbchanserna 
goda inom de flesta yrken, särskilt för dig som 
har en eftergymnasial utbildning. Flera av yrkena 
är legitimationsyrken och för dessa krävs både 
utbildning och legitimation för att kunna bli 
anställd. Om du redan har en utbildning från 
ett annat land behöver den valideras och ibland 
kompletteras. Mer information finns hos Social-
styrelsen. 

Legitimerade sjuksköterskor och särskilt de 
med specialistutbildning har goda jobbmöjlig-
heter i Jönköpings län. För läkare är situationen 
liknande, utsikterna till arbete är goda och ännu 
bättre för dig som har någon form av specialist-
utbildning. För andra legitimationsyrken inom 
området, som barnmorskor, psykologer och 
tandläkare, finns det också goda möjligheter till 
jobb under 2018. 

Även för dig som inte har en högskoleutbildning 
finns det bra chanser till arbete inom yrkes- 
området, exempelvis för dig som är utbildad 
undersköterska. Som undersköterska är möjlig- 
heterna extra goda om du vill jobba inom hem-
tjänst och äldreboende och om du har körkort. 
De senaste åren har arbetsgivarna haft svårt att 
hitta utbildade undersköterskor vilket inneburit 
något bättre utsikter även för vårdbiträden. Kon-
kurrensen om de lediga platserna är trots detta 
fortsatt hög och det är oftast kortare anställning-
ar eller timanställningar som är aktuella.

Inom socialtjänsten finns goda jobbmöjligheter 
för dig som är socialsekreterare eller bistånds- 
bedömare, i synnerhet om du söker dig till länets 
mindre städer. 

Goda jobbmöjligheter: barnmorskor, behandlingsassistenter 
och specialpedagoger, biomedicinska analytiker, 
biståndsbedömare, kuratorer, läkare, personliga assistenter, 
psykologer, tandläkare, tandsköterskor, sjuksköterskor 
(grundutbildade och specialistutbildade), socialsekreterare, 
undersköterskor, veterinärer.

Medelgoda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, fritidsledare, 
skötare, tandhygienister.

Mindre goda jobbmöjligheter: vårdbiträden.
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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 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 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.


