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Fler jobb i Södermanland
Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 
2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i Södermanland blir jobben 
fler. Det skapas också jobbtillfällen när många går i pension under kommande år 
och behöver ersättas.

Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015. 
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 2016.

Kort om Jobbmöjligheter 2016

Jobben i Södermanland kommer att bli fler. Det 
gäller exempelvis olika yrken inom hälso- och 
sjukvård, omsorgs- och socialt arbete, service 
och tjänster. Det ser även ljust ut för flertalet 
yrken inom bygg- och anläggning. Inom till-
verkning riskerar antalet jobb att minska. Den 
europeiska marknaden utvecklas sakta och det 
påverkar möjligheterna för våra exporterande 
tillverkningsföretag att anställa. 

Även om det blir fler jobb under 2016 så vän-
tas inga stora förändringar. Arbetsuppgifterna 
i olika yrken förändras hela tiden. Det kan till 
exempel innebära förändringar av kunskapsin-
nehåll och teknik. Den snabba teknikutveck-
lingen ställer krav på ökade IT-kunskaper inom 
allt fler yrken. 

Med förändring följer ofta ökade krav på 
kunskaper och kvalifikationer hos de som ska 

anställas. Det här är exempel på en utveckling 
som gör att arbetsgivare ibland upplever en 
brist på arbetskraft när man ska rekrytera, 
trots att många är arbetslösa. Det är också bra 
att ha goda kunskaper i svenska och kunna 
tänka sig en längre resväg till sin arbetsplats. 
Att ha körkort är oftast meriterande.

Ett vanligt grundkrav bland många arbets-
givare är ett slutbetyg från gymnasiet. Med en 
gymnasiekompetens ökar jobbmöjligheterna 
och det är en utbildningsnivå som är gång-
bar inom ett stort antal yrken. Om du har en 
eftergymnasial utbildning är jobbmöjligheterna 
oftast ännu bättre. Olika utbildningar inom Yr-
keshögskolan stärker dina jobbmöjligheter och 
kan passa personer som vill varva studier med 
praktik på olika företag. 
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Södermanlands län fördelar sig mellan olika yrkesområden. 
Flest är anställda och arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Ett annat stort 
yrkesområde i länet är tillverkning, drift och underhåll. I Södermanland är det fler som arbetar 
inom dessa yrkesområden jämfört med riket som helhet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Andelen anställda per yrkesområde i Södermanlands län

Andelen anställda per yrkesområde 2013, Södermanlands 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: 25 %

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 18 %

3. Tillverkning, drift och underhåll: 15 %

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

5. Utbildning: 8 %

6. Bygg och anläggning: 7 %

7. Transport:  7 %

8. Data, teknik och naturvetenskap: 6 %

9. Naturbruk: 2 %
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Hälso- och sjukvård, socialt arbete
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete är det 
yrkesområde i länet där flest personer har sitt 
arbete. Fler behöver arbeta inom dessa yrken 
på grund av att det blir fler äldre. Därför ökar 
behoven av sjukvård, hälsoinsatser och omsorg 
bland befolkningen. Fram till år 2025 beräknas 
länets befolkning öka med 10 000 personer bland 
de som är 65 år eller äldre. Även i de yngre åld-
rarna väntas en befolkningsökning som påverkar 
behoven inom barnomsorg och skola. Samtidigt 
går många i pension under kommande år och det 
behöver anställas många nya personer.

Undersköterska är ett av de största yrkena i 
Sverige och även i Södermanland. Arbetet kan 
innebära många olika arbetsuppgifter beroende 
på vilken typ av verksamhet du jobbar inom. De 
flesta undersköterskor arbetar inom äldreomsor-
gen. För undersköterskor med kompletta gymna-
siebetyg från vård- och omsorgsprogrammet är 
jobbmöjligheterna goda. På några års sikt ökar 
behoven av undersköterskor och jobbmöjlighe-
terna kommer att vara ännu bättre. Detta gäller 
särskilt om du har någon form av specialistkom-
petens inom till exempel demens eller om du är 
flerspråkig. 

Allt fler äldre kommer att erbjudas vård och 
omsorg i det egna hemmet. Det gör att tillgång 
till körkort kan vara extra meriterande för att få 
anställning som undersköterska inom hemtjäns-
ten.

För att arbeta inom vården eller omsorgen 
krävs oftast att du har en gymnasieutbildning. 
Vårdbiträden som saknar utbildning och erfaren-
het har inte lika goda jobbmöjligheter. Men en 
ökande brist på undersköterskor skapar sanno-
likt ökade möjligheter även för vårdbiträden att 
få jobb. Det gäller särskilt under sommaren då 
behoven av semestervikarier är stort.

För att arbeta som personlig assistent är det 
meriterande om du är utbildad undersköterska. 
Branschen växer men det är ändå konkurrens om 
jobben. Vårdtagarens behov och din egen person-
liga lämplighet är ofta det som är avgörande när 
man rekryterar. 

Bristen på sjuksköterskor är stor och särskilt 
sjuksköterskor med specialistkompetens har 
mycket goda chanser till jobb. Även för läkare är 
jobbmöjligheterna mycket bra och många läkare 
rekryteras idag från andra länder. Fler behöver 
utbildas både till läkare och till sjuksköterskor. 
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Den ökande psykiska ohälsan medför inte bara 
mer jobb inom sjukvård utan även inom den 
kommunala socialtjänsten. Jobbchanserna för 
socialsekreterare är särskilt goda om du har er-
farenhet av arbete med de grupper som man ska 
arbeta med. Många kommuner i länet behöver 
anställa fler socialsekreterare.

Tandsjukvården i länet består både av offent-
lig verksamhet och alltmer privat verksamhet. 
Jobbchanserna är bra särskilt för tandläkare men 
även för tandsköterskor och tandhygienister.
Inom barnomsorgen pågår en stor förändring. 
Från att ha varit en stor arbetsmarknad för barn-
skötare med kunskaper inom omsorg efterfrågas 
alltmer pedagogiskt arbete som kräver förskollä-
rarutbildning. Jobbmöjligheterna för barnskötare 
är därför mindre goda, men eftersom det är brist 
på förskollärare blir det ändå en del jobböppningar. 

Att arbeta som veterinär kan vara fysiskt 
krävande om du ska arbeta med större djur som 
kor och hästar. Arbetet kräver ofta jourverksam-
het på nätter och helger. Eftersom antalet djur 
inom lantbruket minskar är inte behoven av 
veterinärer lika stora som tidigare. Däremot har 
efterfrågan på vård av sällskapsdjur ökat och för 
specialiserade och erfarna smådjursveterinärer 
är jobbmöjligheterna goda. Antalet platser på ut-
bildningen anpassas efter hur många veterinärer 
som behövs så är du en färdigutbildad veterinär 
har du ganska goda möjligheter till jobb, men det 
är svårt att ta sig in på utbildningen.

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, 
barnmorskor, barnsjuksköterskor, biståndsbedömare, 
distriktssköterskor, geriatriksjuksköterskor, kuratorer, 
läkare, operationssjuksköterskor, optiker, psykologer, 
röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor akutsjukvård, 
sjuksköterskor (grundutbildade), sjuksköterskor psykiatrisk 
vård, socialsekreterare, tandhygienister, tandläkare, 
tandsköterskor, undersköterskor

Medelgoda jobbmöjligheter: behandlingsassistenter, 
dietister, fritidsledare, kriminalvårdare, logopeder, personliga 
assistenter, receptarier, fysioterapeuter/sjukgymnaster, 
veterinärer

Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare, vårdbiträden
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Försäljning, hotell, restaurang och service 
Många ungdomar får sina första jobb inom för-
säljning, hotell eller restaurang. Omsättningen på 
personal är relativt hög vilket skapar ingångar till 
jobb även om det ofta kan vara många sökande 
till de lediga jobben. 

Turismen har en positiv utveckling i länet. 
Det gäller särskilt under sommaren då natur, 
sjöar och kust lockar till olika aktiviteter. Det är 
positivt för såväl handel som hotell och restau-
ranger. Här finns också lokaler och anläggningar 
för olika evenemang, nöjen, musik eller idrotts-
aktiviteter. När större arrangemang anordnas 
krävs ofta extrapersonal inom kök och servering, 
försäljning, ordning och guidning.

Jobbmöjligheterna är goda för kockar med 
yrkeserfarenhet och som kan laga mat med ur-
sprung från andra länder. Under turistsäsongen 
ökar behovet av kockar och det blir svårare för 
arbetsgivarna att hitta den personal som efter-
frågas. I länet finns det många kurs- och kon-
ferensanläggningar där ett varierat utbud och 
hög kvalitet på maten är ett av deras starkaste 
konkurrensmedel. 

För städare är jobbmöjligheterna mindre goda. 
Med yrkesbevis för städservice och tillgång till 
körkort ökar dina möjligheter att få ett arbete. 
Många nya städjobb har skapats sedan det blev 

möjligt för privata hushåll att få en skatterabatt 
för dessa tjänster. 

Många ungdomar tar jobb som telefonförsäl-
jare. Här söker arbetsgivarna personliga egen-
skaper som förmåga att kommunicera tydligt 
och uttrycka sig väl. Det är vanligt att man går 
vidare till andra yrken efter en tid. Det gör att det 
nästan alltid söks nya telefonförsäljare. 

Företagssäljare är ett stort yrke. Flest finns 
inom industrin och handeln. För att jobba som 
företagssäljare ska man ha goda kunskaper om de 
produkter man ska sälja och dessutom ha de rätta 
säljegenskaperna. Jobbmöjligheterna är goda om 
du har en eftergymnasial utbildning och har bra 
språkkunskaper.

Servicekänsla och bra bemötande är viktiga 
egenskaper om man vill jobba inom dagligvaru-
handel. Uppgifterna varierar oftast mellan att ar-
beta i kassa, uppackning, prismärkning och påfyll-
ning av varor. Man bör vara inställd på att jobba 
helger och kvällar enligt schemalagda arbetstider.

Goda jobbmöjligheter: företagssäljare, inköpare, kockar, 
telefonförsäljare

Medelgoda jobbmöjligheter: bagare/konditor, baristor/
cafébiträden, bartendrar, bilförsäljare, brandmän, 
fastighetsmäklare, frisörer, receptionister, renhållnings- och 
återvinningsarbetare, servitörer, väktare

Mindre goda jobbmöjligheter: : försäljare dagligvaror, 
försäljare fackhandel, köks- och restaurangbiträden, städare
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Tillverkning, drift- och underhåll 
Det här är ett yrkesområde som är stort i länet. 
Rekryteringsbehoven varierar med konjunktur-
läget. Många bedömare tror att läget kommer att 
förbättras för tillverkningsföretagen under 2016. 
Men rekryteringsbehoven varierar också mellan 
olika företag. När ett företag inte alls behöver 
rekrytera kan andra ha behov av att anställa 
personal. Man behöver därför hålla koll på lediga 
arbeten även utanför hemorten. 

Många jobb av enklare karaktär inom tillverk-
ning har rationaliserats bort eller försvunnit till 
låglöneländer. Det här är förändringar som berör 
länet även under kommande år. Produkter och 
tillverkningsprocesser har i allt högre grad spe-
cialiserats. Man kan säga att vi ser en förändring 
från massproduktion i fabrikerna till specialise-
rad och kundstyrd produktion. Detta har i sin tur 
medfört ett förändrat kunskapsinnehåll bland 
många yrken. Maskiner och tillverkningsproces-
ser har blivit allt mer avancerade och den största 
förändringen gäller ett ökat användande av 
olika IT och datasystem i produktionen. Många 
tunga och monotona arbetsuppgifter har ersatts 
med uppgifter med ett större kunskapsinnehåll. 
Många tillverkningsjobb har därmed blivit fysiskt 
lättare och mer intressanta. Jobbmöjligheterna 
är goda för styr- och reglertekniker med kunska-

per inom automation, styrning- och reglering av 
processer. 

Industriteknisk utbildning och kunskaper i 
programmering är ett vanligt krav inom många 
industriyrken. Men det gäller långt ifrån alla 
tillverkningsjobb. På många arbetsplatser kan 
en vana av tillverkningsarbete och god fysik vara 
tillräckliga kvalifikationer. Jobbmöjligheterna är 
goda för exempelvis CNC-operatörer med vana 
att programmera. Samt maskinreparatörer, verk-
stadsmekaniker och lastbilsmekaniker. Har du 
erfarenhet av arbete inom tillverkning, drift- och 
underhåll ökar dina jobbmöjligheter.

Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, CNC-operatörer, 
drifttekniker vid värme- och vattenverk, fastighetstekniker, 
installationselektriker, lackerare, lastbilsmekaniker, 
maskinreparatörer, styr- och reglertekniker, styckare, svetsare, 
tunnplåtslagare, verkstadsmekaniker

Medelgoda jobbmöjligheter: larmtekniker, låssmeder, 
maskinoperatörer cement- och betongvaror, maskinoperatörer 
trävaruindustri, processoperatörer vid stål- och metallverk, 
verktygsmakare

Mindre goda jobbmöjligheter: maskinoperatörer 
livsmedelsindustri, montörer el- och teleutrustning, montörer 
metallprodukter
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Ekonomi, administration, media med mera
För yrken inom ekonomi, administration och me-
dia behövs oftast någon form av eftergymnasial 
utbildning. All verksamhet kräver sin administra-
tion och det gör att många av dessa yrken finns 
inom alla branscher. 

Inom hälso- och sjukvården finns behov av 
medicinska sekreterare som även kan kall-
las läkarsekreterare eller vårdadministrativ 
sekreterare. Jobbmöjligheterna är också goda 
för redovisningsekonomer som jobbar med olika 
verksamheters in- och utbetalningar, gör bokslut 
och analyserar resultat.

Det är medelgoda jobbmöjligheter för admi-
nistratörer och sekreterare. Det beror på att 
konkurrensen om dessa jobb är stor. Med en bred 
kompetens och kunskaper inom språk, ekonomi 
och IT ökar möjligheterna. För löne- och perso-
nalassistenter är jobbmöjligheterna bättre om du 
har en eftergymnasial utbildning och kunskaper 
om lönehantering.

Utbildning
Under de senaste femton åren har det fötts allt 
fler barn i länet och behoven av barnomsorg och 
utbildning i tidiga åldrar ökar. Det innebär att 
förskollärare och lärare i grundskolans tidiga år 
har goda jobbmöjligheter. Det finns också be-
hov av flerspråkiga pedagoger för att undervisa 
nyanlända.

Gymnasieskolan har tidigare haft ett sjunkande 
elevantal men nu vänder det och elevunderlaget 
kommer att öka under flera år framöver. Pen-
sionsavgångar och yrkesbyten bland lärare påver-
kar också rekryteringsbehoven och jobbmöjlighe-
terna är goda. I förhållande till behoven, både nu 
och under många år framåt, behöver fler utbilda 
sig inom de flesta läraryrken. Särskilt efterfrågas 
lärare med inriktning matematik och naturveten-
skapliga ämnen. 

Behoven av specialpedagoger ökar och jobb-
möjligheterna är goda i hela länet. För alla utbild-
ningsyrken krävs högskoleutbildning och för de 
flesta läraryrken krävs också lärarlegitimation.Goda jobbmöjligheter: medicinska sekreterare, 

redovisningsekonomer, speditörer

Medelgoda jobbmöjligheter: administratörer och sekreterare, 
controllrar, försäkringstjänstemän, handläggare/utredare 
inom offentlig förvaltning, jurister, personaltjänstemän, 
revisorer, studie- och yrkesvägledare

Mindre goda jobbmöjligheter: bibliotekarier, informatörer, 
löne- och personalassistenter

Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare, 
gymnasielärare i allmänna ämnen, gymnasielärare i 
yrkesämnen, lärare i estetiska och praktiska ämnen, 
grundskollärare, specialpedagoger, universitets- och 
högskolelärare

Medelgoda jobbmöjligheter: trafiklärare
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Goda jobbmöjligheter: arkitekter, biomedicinska analytiker, 
byggnadsingenjörer, civilingenjörer bygg och anläggning, 
civilingenjörer elektronik, civilingenjörer elkraft, civilingenjörer 
maskin, drifttekniker IT, eltekniker, GIS-ingenjörer, helpdesk-
tekniker, IT-arkitekter, lantmätare, logistiker, maskintekniker, 
mjukvaru- och systemutvecklare, VVS-ingenjörer

Medelgoda jobbmöjligheter: elektronikingenjörer, 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer, systemförvaltare/
systemadministratörer

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, anläggnings-
maskinförare, betongarbetare, byggnadsplåtslagare, glas-
mästare, golvläggare, isolerings montörer, kranförare, murare, 
målare, plattsättare, takmontörer, snickare, VVS-montörer

Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och 
anläggning

Bygg och anläggning
Inom detta yrkesområde har Södermanland en 
högre andel jobb jämfört med landet i stort. Det 
beror på att många byggföretag också har Stock-
holmsområdet som sin arbetsmarknad. Som 
byggnadsarbetare måste du vara beredd på att 
arbeta utanför hemorten, ibland under längre 
perioder vilket kan innebära veckopendling. 

Det byggs på många olika håll i länet. Bland de 
olika projekten märks exempelvis bostadsbyg-
gande, om- och tillbyggnad av sjukhus, simhallar, 
skolbyggnader, samt väg och järnvägssatsningar.

Stora yrken är exempelvis träarbetare/snickare, 
målare, anläggningsarbetare och betongarbetare. 
Antalet jobb har ökat i god takt under det senaste 
året och det ser även ljust ut för kommande år. 
För att få arbete krävs oftast yrkesbevis som 
visar att du har utbildning, har arbetat ett antal 
lärlingstimmar, samt klarat yrkesteoretiskt prov. 
Bedömningarna i faktarutan nedan gäller perso-
ner med yrkesbevis.

Jobbmöjligheterna är mycket goda för bygg-
nadsarbetare med yrkeserfarenhet. Men trots att 

jobbmöjligheterna är goda kan det vara svårt att få 
anställning som lärling för den som är nyutbildad. 
Snickare och elektriker är exempel på yrken där 
det ibland kan vara svårt att få en lärlingsplats.

Data, teknik och naturvetenskap
Jobbmöjligheterna är goda för flera yrken som 
kräver teknisk, eller någon form av systemveten-
skaplig utbildning. Det gäller särskilt för civilin-
genjörer och högskoleingenjörer. Många arbetsgi-
vare uppger att det är brist på personal med dessa 
inriktningar. Även gymnasieutbildade från det 
tekniska programmet efterfrågas. Eftersom det 
inte finns så många större IT-företag i länet så är 
det inte heller så många som arbetar på området. 
Däremot finns det jobb inom i stort sett alla bran-
scher eftersom alla företag behöver kompetensen 
för sina IT-system. 

Jobbmöjligheterna för biomedicinska analyti-
ker är goda och många arbetar vid laboratorier 
inom hälso- och sjukvården.
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Transport 
För yrkesförare av fordon är det viktigt med an-
svarskänsla. Det gäller både för fordonet och för 
gods eller passagerare som transporteras. Det är 
också viktigt att vara noggrann med säkerheten. 

Jobbmöjligheterna är goda för lastbilsförare med 
erfarenhet och som genomgått och fått sitt yrkes-
förarbevis (YKB). Kraven på yrkeskompetensbevis 
för förare av tung lastbil eller persontransporter 
kan medföra att äldre förare, som tidigare jobbat 
extra, väljer att sluta. Det kan medföra att det blir 
fler jobböppningar inom yrket. Ett ADR-intyg för 
transporter av farligt gods kan vara meriterande 
om du söker arbete som lastbilsförare.

Det är hård konkurrens om jobben som lagerar-
betare och truckförare. Det är många som söker 
jobb med denna inriktning. En del verksamhet 
flyttar från länet och det gör att det på kort sikt 
blir färre jobb i branschen. Rationaliseringar och 
införandet av ny teknik gör att arbetsgivarna ofta 
efterfrågar en bred kompetens, så dina jobbmöj-
ligheter ökar om du har truckkort för B-, C- eller 
D-truck.

Naturbruk
Konkurrensen inom jordbruket har hårdnat 
under de senaste åren och importen av billigare 
livsmedel har ökat. Det påverkar jobbmöjlighe-
terna för djurskötare. Men läget varierar inom 
länet och lokalt kan det finnas en brist på djur-
skötare inom lantbruk. Arbetstiderna är ofta 
oregelbundna. 

Det är vanligt att arbetsgivare köper in tjänster 
från andra i stället för att anställa i egen regi. Möj-
ligheterna för att arbeta inom naturbruk ökar om 
du har ett eget företag registrerat. Teknikutveck-
lingen är påtaglig i branschen och duktiga maskin-
förare som kan arbeta självständigt, med kunska-
per om grödor och djur, har goda jobbmöjligheter. 

Skogsnäringen har bättre framtidsutsikter än 
jordbruken. Maskinerna är kostsamma och där-
för är erfarenhet och maskinkunskaper eftertrak-
tade kunskaper. Arbetsdagarna blir ofta långa. 

Om man saknar utbildning kan det vara svårt 
att få säsongsarbete som parkarbetare eller inom 
trädgård. För personer med utbildning inom om-
rådet ökar jobbmöjligheterna.

Goda jobbmöjligheter: djuruppfödare/djurskötare, 
maskinförare lantbruk, skogsarbetare, skogsmaskinförare

Medelgoda jobbmöjligheter: jägmästare, lantmästare, 
skogsmästare, trädgårdsarbetare

Mindre goda jobbmöjligheter: parkarbetare

Goda jobbmöjligheter: lastbilsförare, transportledare

Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare, bussförare, 
flygvärdinnor, lokförare, tågvärdar

Mindre goda jobbmöjligheter: godshanterare och expressbud, 
lagerarbetare, taxiförare, truckförare
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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.
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, 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!
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 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 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.


