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Fortsatt goda jobbmöjligheter
I den här broschyren presenteras jobbmöjligheterna inom ett urval av olika yrken i
Norrbottens län. Stora behov av att ersätta personer som går i pension och en ökad
sysselsättning inom ett flertal yrkesområden innebär mycket goda jobbmöjligheter
på länets arbetsmarknad under 2018.
Var finns jobben?
Enligt SCB:s senaste registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2016 uppgick
antalet sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år i
Norrbottens län till närmare 117 400 personer.
Det är en ökning med omkring 8 200 personer
sedan finanskrisen 2009. Utöver de stora
rekryteringsbehoven i samband med pensionsavgångar (cirka 2 800 under året) bedöms
sysselsättningen under 2018 att öka med drygt
400 personer.
Länets åldersdemografi och mottagandet av
nyanländ arbetskraft medför ett ökat behov av
personal inom ett flertal områden, exempelvis
barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård.
Utöver det bedöms antalet sysselsatta under
2018 att öka inom företagstjänster, vård och
omsorg, grundskola, bygg, delar av tillverkningsindustrin samt transport. Länets arbetsgivare har fortsatt stora svårigheter att hitta
personer med rätt utbildning och kompetens
vid rekryteringar.

Öka dina möjligheter till arbete
Störst chanser till jobb finns inom yrken som
kräver eftergymnasial eller gymnasial utbildning. Har du en utbildning med hälso- och
sjukvårds-, vård- och omsorgs-, pedagogisk,
social eller teknisk inriktning så har du större
möjligheter till arbete än genomsnittet.
Antalet arbeten där det inte ställs några
specifika krav på utbildning och erfarenhet har
minskat. För många av de jobben kan möjligheterna till arbete öka om du har körkort.
Det är även viktigt med samarbetsförmåga,
bra kundbemötande, vilja att lära och ta ansvar
samt ha servicekänsla. För dig som söker jobb
inom yrken med mindre goda möjligheter är
det viktigt att ta reda på vad du behöver för att
uppfylla arbetsgivarnas krav.

Kort om Jobbmöjligheter 2018
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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.

Här arbetar flest i dag
Bilden visar hur alla anställda i Norrbottens län fördelar sig mellan olika yrkesområden.
Närmare en fjärdedel av länets anställda arbetar inom vård samt socialt arbete.
Nästan en femtedel av länets yrkesverksamma arbetar med någon form av servicearbete inom exempelvis försäljning, hotell och restaurang.
Andelen anställda per yrkesområde i Norrbottens län
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1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 23 %
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2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 19 %
3. Tillverkning, drift och underhåll: 15 %
6.

4. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 %
5. Bygg och anläggning: 9 %
6. Pedagogiskt arbete: 8 %
7. Data, teknik och naturvetenskap: 7 %
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8. Transport: 6 %
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9. Naturbruk: 2 %
4.
Andelen anställda per yrkesområde 2015, Norrbottens län 16-64 år.
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte
i siffrorna. Källa: SCB
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete är det
största yrkesområdet i länet, nästan var fjärde
yrkesverksam (drygt 27 000 personer) i
Norrbottens län jobbar i något av dessa yrken.
De största yrkena är undersköterskor, vårdbiträden, skötare och sjuksköterskor. Antalet
anställda inom exempelvis vård och omsorg
samt hälso- och sjukvård har ökat de senaste
åren. Detta samtidigt som arbetsgivare inom
vårdsektorn redan i dag har stora svårigheter
att hitta personal. De goda jobbchanserna för
dig som är intresserad av arbete inom vårdoch socialyrken bedöms kvarstå under ett
flertal år framöver.
Inom vårdområdet krävs det normalt att du
har någon form av vårdutbildning i grunden.
Undersköterska är det enskilt största yrket i länet
med närmare 5 300 verksamma. Som undersköterska kan du arbeta inom såväl offentlig
som privat äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Söker du jobb som personlig assistent
ökar du dina chanser till jobb med utbildningsinriktning mot omsorgsområdet eller specialkunskaper om funktionshinder. För personliga
assistenter gäller även att ha en personlig lämplighet gentemot brukare, fysisk och psykisk styrka
samt att kunna hantera personlig integritet.
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Inom de flesta vårdyrken är det vanligt att du
har oregelbundna arbetstider. Det innebär att
du arbetar såväl dagtid som kvällar, helger och
nätter. Gemensamt för de flesta av yrkena inom
det sociala området är att du arbetar med
människor i olika skeden och svårigheter i livet.
Ett yrke som i huvudsak arbetar med olika
svårigheter är socialsekreterare som gör utredningar och bedömningar om olika former av stöd.
Inom yrket kan du även arbeta med olika förebyggande stödinsatser, exempelvis stöd till
nyanlända flyktingar. Inom ett flertal av ovan
nämnda yrken ökar dina jobbmöjligheter om
du har ett körkort. Då de flesta av länets arbetsgivare inom vård- och socialområdet i nuläget
har stora svårigheter att klara personalbehovet så
bedöms, som tidigare nämnts, jobbmöjligheterna
för dig som söker arbete inom detta yrkesområde
som väldigt goda.
Goda jobbmöjligheter: apotekare, barnmorskor, behandlingsassistenter och socialpedagoger, biomedicinska analytiker,
biståndsbedömare, kuratorer, läkare, psykologer, receptarier,
sjuksköterskor, socialsekreterare, tandhygienister, tandläkare,
tandsköterskor, undersköterskor, veterinärer.
Medelgoda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, barnskötare,
fritidsledare, fysioterapeuter, personliga assistenter, skötare,
vårdare och boendestödjare samt vårdbiträden.

Försäljning, hotell, restaurang och service
Dessa näringar utgör det näst största yrkesområdet i länet och nästan var femte yrkesverksam
(cirka 22 300 personer) i Norrbottens län jobbar
i något av dessa yrken. En ökad privat konsumtion och turism är exempel på faktorer som
gör att dessa yrkesområden fortsätter växa och
skapar jobbmöjligheter. Försäljare inom fackoch dagligvaruhandel, städare, telefonförsäljare
samt köks- och restaurangpersonal är några av
de större och vanligaste yrkena. Inom delar av
yrkesområdet är kraven på utbildning och/eller
erfarenhet för många av yrkena förhållandevis
låga och konkurrensen om jobben hård. Ett flertal av näringarna kan oftast erbjuda dig som är
intresserad ett första jobb. Detta då omsättningen
i vissa yrken är förhållandevis hög och många
jobbmöjligheter skapas.
Som kock jobbar du oftast på restaurang eller
hotell där du tillagar flera olika maträtter enligt
gästernas beställning. Eller i storkök som till
exempel på sjukhus, skolmatsal eller personalrestaurang där du tillagar ett fåtal rätter i stora
mängder. För dig som utbildar dig till kock ser
jobbmöjligheterna väldigt goda ut.
Som polis kan man ha många olika arbetsuppgifter med fokus på vardagsbrottslighet.
Arbetet är till största delen indelat i närpolis-

och ingripandeverksamhet där man hjälper
människor i nöd. Poliser kan även arbeta med
till exempel narkotikakampanjer tillsammans
med skola eller socialtjänst som riktar sig till
ungdomar. Förutom att förebygga brott arbetar
polisen med att bekämpa den brottslighet som
finns i samhället. För den som klarat polisutbildningen och efterföljande aspiranttid väntas
jobbmöjligheterna vara mycket goda de närmaste
åren.
I merparten av yrkena inom detta yrkesområde krävs det att du har bra kundbemötande,
servicekänsla och att du är stresstålig och inte
är främmande för att arbeta under exempelvis
kvällar och helger.
Goda jobbmöjligheter: brandmän, kockar och kallskänkor,
poliser, telefonförsäljare, väktare och ordningsvakter.
Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, bartender,
fotterapeuter, frisörer, företagssäljare, hovmästare och
servitörer, hotellreceptionister, inköpare och upphandlare,
kriminalvårdare, massörer och massageterapeuter, resesäljare
och trafikassistenter, saneringsarbetare.
Mindre goda jobbmöjligheter: butikssäljare dagligvaror/
fackhandel, kafé- och konditoribiträden, kassapersonal,
kundtjänstpersonal, renhållnings- och återvinningsarbetare,
restaurang- och köksbiträden, städare.
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Tillverkning, drift och underhåll
Området omfattar många branscher och yrken;
installations- och serviceelektriker, drifttekniker, motorfordonsmekaniker, styr- och
underhållsmekaniker och maskinreparatörer,
bagare och konditorer, fastighetsskötare,
process- och maskinoperatörer samt bergarbetare. Exempel på arbetsuppgifter inom
området kan vara reparation av bilar och maskiner, skötsel av fastigheter, felsökning och övervakning av maskiner och anläggningar.
Yrkesområdet sysselsätter omkring 17 600
personer i Norrbottens län. Den tekniska utvecklingen inom industrin har gjort att kompetenskraven förändrats och förskjutits från enklare
jobb mot mer specialiserade jobb. Det innebär
att du oftast behöver minst gymnasieutbildning
med inriktning mot industri och teknik för att
arbeta inom det här området. För dig som vill
jobba inom industrin är det också en fördel om
du har processförståelse och operatörskompetens
samt grundläggande kunskaper om programmering av maskiner i en processtyrd tillverkning. Andra viktiga kompetenser är kunskaper i
hydraulik och pneumatik, ritningsläsning samt
att du har känsla för teknik och design.
Bergarbetare är det största yrket inom gruvnäringen. Lämpliga utbildningar för dig som vill
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arbeta med det yrket är el- och energiprogram,
fordons- och transportprogram eller bygg- och
anläggningsprogram. Någon av dessa utbildningar eller annan teknisk utbildning samt B-körkort
utgör oftast krav som gruvföretagen ställer för du
ska vara anställningsbar. Vaktmästare, som har
mindre goda möjligheter, kan stärka sina chanser
till jobb med exempelvis B-körkort, el-behörighet
och VVS-teknik.

Goda jobbmöjligheter: bagare och konditor, bergarbetare,
distributions-, industri-, installations- och serviceelektriker,
lackerare och industrimålare, maskinställare och maskinoperatör inom metallarbete, montörer av träprodukter,
motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, processoperatörer inom trä och pappersindustri, svetsare och gasskärare, tunnplåtslagare, underhållsmekaniker och maskinreparatörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: drifttekniker vid värmeoch vattenverk, finmekaniker, maskinsnickare och
maskinoperatörer inom träindustri, maskinoperatörer
inom livsmedel, gummi-, plast-, kemisk industri,
process- och maskinoperatörer inom stål- och metallverk,
processövervakare inom kemisk industri, slaktare och styckare.
Mindre goda jobbmöjligheter: montörer av elektrisk och
elektronisk utrustning, vaktmästare.

Ekonomi administration, kultur och media

Bygg- och anläggning

Yrkesområdet sysselsätter omkring 14 000
personer. Inom det här yrkesområdet finns ett
antal yrken med hård konkurrens. För att stärka
dina jobbmöjligheter krävs det oftast någon
form av vidareutbildning som till exempel språk,
ekonomi, marknadsföring, layout och projektadministration. Att behärska dataprogram för
textbehandling, hantering av löner och bokföring
är andra kompetenser som ökar dina chanser
till jobb. Juridiska arbetsuppgifter finns i alla
branscher. Som jurist är du expert på att tolka
och analysera lagar och avtal för att lösa juridiska
problem. Vanligast är att utreda, förhandla, granska eller upprätta kontrakt och andra rättsliga
handlingar. Som jurist behöver du ha en analytisk och kommunikativ förmåga.

Länets byggindustri sysselsätter cirka 10 500
personer. Inom yrkesområdet arbetar många som
träarbetare/snickare, VVS-montörer, betongarbetare och anläggningsarbetare. Arbetsmarknaden för byggarbetare med yrkesbevis är mycket
god det närmaste året. I länet är det stadsomvandlingarna i gruvorterna, husbyggnationer
och en fortsatt bra efterfrågan av specialiserade
bygghantverkare som gör att jobbmöjligheterna
är mycket goda.
För att få ett jobb på en byggarbetsplats behövs
i regel ett yrkesbevis som visar att du har utbildning, ett antal lärlingstimmar samt att du klarat
ett yrkesteoretiskt prov. Har du en högre utbildning inom bygg samt någon erfarenhet av arbetsledning är dina jobbmöjligheter inom bygg
väldigt goda. Bedömningarna av jobbmöjligheterna i rutan gäller personer med yrkesbevis.

Goda jobbmöjligheter: jurister, medicinska sekreterare och
vårdadministratörer, redovisningsekonomer, revisorer.
Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier,
försäkringssäljare och försäkringsrådgivare, skatte- och
socialförsäkringshandläggare, skolassistenter, skadereglerare

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnads- och ventilations-

och värderare, telefonister.

plåtslagare, civilingenjörer/ingenjörer/tekniker inom bygg

Mindre goda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter,

murare, ställningsbyggare, takmontör, träarbetare och

informatörer, kommunikatörer och PR-specialister,

snickare, VVS-montörer.

och anläggning, golvläggare, kyl- och värmepumpstekniker,

kontorsassistenter, kontorsreceptionister, löne- och
personaladministratörer, personal- och HR-specialister,

Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och

utredare och handläggare.

anläggning, målare.
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Pedagogiskt arbete

Data, teknik och naturvetenskap

Yrkesområdet sysselsätter omkring 9 500 personer i Norrbottens län. Möjligheterna till
arbete inom det pedagogiska området bedöms
vara mycket goda under ett flertal år framöver.
Det innebär att för dig som påbörjar en utbildning till lärare inom till exempel för-, grundoch gymnasieskolan är framtidsutsikterna för
arbete väldigt goda. De stora jobbmöjligheterna
är en följd av att många anställda kommer att
gå i pension, och tidigare års låga intresse för
utbildning till lärare.
Som gymnasielärare i allmänna ämnen eller
lärare i grundskolans senare år har du extra goda
jobbmöjligheter om du har inriktning i matematik
och/eller naturvetenskapliga ämnen. För att
arbeta inom utbildningsområdet är det en stor
personlig tillgång om du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt att du tycker om
att jobba med individers utveckling.

Det privata näringslivets och de offentliga verksamheternas behov av till exempel olika tekniska
lösningar innebär att jobben inom detta yrkesområde är spridda och finns inom flertalet branscher.
Det krävs ofta en högskoleutbildning för att få jobb
och arbetsgivarna söker gärna efter olika former
av spetskompetens i kombination med erfarenhet.
Yrkesområdet sysselsätter omkring 8 200 personer i Norrbottens län.
Arbetsmarknaden för personer med teknisk
kompetens ser mycket bra ut. Den situationen
bedöms hålla i sig under lång tid framöver.
Utvecklingen inom it-området går snabbt, vilket
kräver att dina kunskaper är aktuella och färska.
Engelska som arbetsspråk är inte ovanligt inom
databranschen. Om du vid sidan av din tekniska
kompetens också har säljförmåga, erfarenhet av
ekonomi eller projekt- och arbetsledning så ökar
du dina chanser till ett jobb ytterligare.
Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, civilingenjörer/ingenjörer/tekniker inom maskin, elektroteknik,
gruvteknik och metallurgi, kemi och kemiteknik, industri,
logistik och produktionsplanering, mjukvaru- och system-

Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare, grund-

utvecklare, drifttekniker it, systemadministratörer, system-

skollärare, gymnasielärare, lärare i yrkesämnen, speciallärare

analytiker och it-arkitekt, systemförvaltare.

och specialpedagoger, universitets- och högskolelärare.
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Medelgoda jobbmöjligheter: laboratorieingenjörer, miljö-

Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter, studie-

och hälsoskyddsinspektörer, nätverks- och systemtekniker,

och yrkesvägledare.

systemtestare och testledare, supportertekniker it.

Transport
En ökande efterfrågan inom person- och godstransporter innebär att jobbmöjligheterna blir
goda för dig som söker arbete inom länets transportsektor. Yrkesområdet sysselsätter omkring
7 000 personer. Inom området kan man arbeta
som yrkesförare, transportledare, trafikledare
eller lagerarbetare. Bäst förväntas jobbmöjligheterna bli för länets taxiförare, buss- och lastbilsförare. För samtliga yrkesförare finns nu krav
på yrkeskompetensbevis (YKB). Ska du jobba
som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation
som utfärdas av Transportstyrelsen efter att du
gjort ett teoretiskt och praktiskt prov.
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 föraryrkena 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 en god logistisk
förmåga, datorvana samt truckkort (särskilt för
tunga truckar).

Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, lokförare,
taxiförare, truckförare.
Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare och postterminalarbetare, reklamutdelare och tidningsdistributörer, transportledare och transportsamordnare, tågvärdar.
Mindre goda jobbmöjligheter: lager- och terminalarbetare.
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Naturbruk
Näringen som sysselsätter cirka 2 300 personer
är viktig som råvaruproducent till bland annat
byggverksamhet, trä-, massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning samt livsmedelsindustrin.
Som maskinförare inom lantbruket arbetar du
med jordbearbetning som plöjning 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. Den tekniska utvecklingen
har medfört att jord- och skogsbruksmaskinerna
i dag är tekniskt avancerade.
Inom båda yrkena är det en fördel om du är
tekniskt allsidig och själv kan lösa eventuella
problem som uppstår ute i fält. Förarjobbet
kräver med andra ord att du är en problemlösare
med initiativförmåga 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 och jordbruks- och
skogsmaskiner.
Medelgoda jobbmöjligheter: uppfödare och skötare av
lantbruksdjur, skogsarbetare, trädgårdsanläggare.
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Vilket yrke väljer du?
På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om yrken. I Yrken A-Ö hittar du yrkesbeskrivningar 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
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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.
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SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB

