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Många nya jobb i Stockholm
Den här broschyren är till dig som behöver kunskap om jobbmöjligheterna i
Stockholms län 2017. Det finns goda möjligheter till jobb inom de flesta yrkesområden. Bäst är jobbmöjligheterna inom data, teknik och naturvetenskap, hälsooch sjukvård samt socialt arbete, utbildning samt bygg och anläggning.
Stark utveckling i Stockholm
Jobben i Stockholms län förväntas öka mest i
hela landet och under 2017 ökar antalet jobb
med cirka 18 000. Stockholms arbetsmarknad
kännetecknas av många jobb inom tjänste- och
servicesektorn som inte har krav på lång utbildning och erfarenhet. Dessa jobb passar bra som
första jobb till ungdomar och personer som lär
sig svenska. Samtidigt är jobbmöjligheterna
i regel bättre inom yrken som kräver längre
utbildning och arbetslivserfarenhet. Under
2017 kommer jobbmöjligheterna vara särskilt
goda inom områdena hälso- och sjukvård samt
socialt arbete, utbildning, bygg och anläggning
samt data, teknik och naturvetenskap. Länets
befolkning växer mycket vilket skapar många
jobb inom dessa yrkesområden, men det saknas
ofta personer med rätt kompetens för att ta
dessa jobb.

Öka dina jobbmöjligheter
Många arbetsgivare efterfrågar ett slutbetyg
från gymnasiet och en gymnasieexamen ökar
dina jobbmöjligheter väsentligt. Det är också
viktigt att ha goda kunskaper i svenska och
dina chanser att hitta jobb ökar också om du
kan tänka dig en längre resväg till jobbet. Ett
körkort kan förbättra möjligheterna ytterligare
inom många yrken. Även samarbetsförmåga,
vilja att lära, bra bemötande och att kunna ta
ansvar har stor betydelse för allt fler jobb. 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. Det kan också vara bra att överväga alternativa yrken.

Kort om Jobbmöjligheter 2017
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Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2016. 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 2017.

Här arbetar flest idag
Diagrammet visar hur alla anställda i Stockholms län fördelar sig mellan olika
yrkesområden. Flest, 25 procent, är anställda inom området försäljning, hotell,
restaurang och service. Efter detta är det vanligast att arbeta inom ekonomi,
administration, kultur och media eller inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete.
Andelen anställda per yrkesområde i Stockholms län
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3. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 17 %
4. Data, teknik och naturvetenskap: 12 %
5. Pedagogiskt arbete: 8%
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6. Tillverkning, drift och underhåll: 6 %
7. Transport: 6 %
8. Bygg och anläggning: 5 %
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9. Naturbruk: 2 %

Andelen anställda per yrkesområde i Stockholms län.
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna.
Källa: SCB.
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Försäljning, hotell, restaurang och service
I Stockholms län finns det många jobb inom
försäljning, hotell, restaurang och service. Många
får dessutom sina första jobb inom något av dessa
yrken. Det är viktigt att ha social kompetens, bra
kundbemötande och servicekänsla inom de flesta
av yrkena. För många jobb kan möjligheterna öka
om du har körkort och tillgång till egen bil.
Bland restaurangsyrkena är jobbmöjligheterna
särskilt goda för kockar och kallskänkor. Vi äter
allt mer ute och många nya restauranger behöver
personal. Har du gått ett gymnasieprogram med
restauranginriktning är dina möjligheter till jobb
goda, även om möjligheterna till jobb är större för
kockar med erfarenhet och kunskaper om olika
typer av matlagning.
Inom försäljningsyrkena finns det goda möjligheter till jobb som telefonförsäljare. För många
är detta ett första jobb som man stannar inom
en kortare tid vilket gör att det finns många
jobböppningar. Som företagssäljare ökar dina
möjligheter om du har säljerfarenhet och kunskap om specifika branscher och produkter. För
butikssäljare inom dagligvaror och fackhandel
är personalomsättningen hög och många arbetar
deltid. Om du har servicekänsla och bra kundbemötande ökar dina möjligheter till dessa jobb.
Inom fackhandeln ökar dessutom dina möjlighe-
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ter om du exempelvis har ett intresse för teknik.
Jobbmöjligheterna för restaurang- och köksbiträden är mindre goda.
Väktare och ordningsvakter har goda jobbmöjligheter. Dina chanser till jobb ökar om du har
relevant utbildning samt kan tänka dig att jobba
obekväma arbetstider. Bland serviceyrkena är det
medelgoda jobbmöjligheter för brandmän. För
att jobba som brandman är det viktigt att tänka
på att det ställs höga krav på säkerhet och fysiskt
arbete.

Goda jobbmöjligheter: fastighetsmäklare, frisörer,
företagssäljare, kockar och kallskänkor, kriminalvårdare,
saneringsarbetare, telefonförsäljare, väktare och
ordningsvakter.
Medelgoda jobbmöjligheter: apotekstekniker, bartendrar,
brandmän, inköpare och upphandlare, kafé- och
konditoribiträden, marknadsanalytiker och marknadsförare,
renhållnings- och återvinningsarbetare.
Mindre goda jobbmöjligheter: banktjänstemän,
bensinstationspersonal, butikssäljare, dagligvaror,
butikssäljare, fackhandel, hotellreceptionister, hovmästare
och servitörer, inköps- och orderassistenter, kassapersonal,
kundtjänstpersonal, marknads- och försäljningsassistenter,
resesäljare och trafikassistenter, restaurang- och
köksbiträden, städare.

Ekonomi, administration, kultur och media
Inom ovanstående yrkesområden finns en stor
del av länets jobb. Jobbmöjligheterna bedöms
vara bäst för dig med lång erfarenhet inom ditt
yrke och för dig med specialkunskaper.
Medicinska sekreterare och vårdadministratörer har goda jobbmöjligheter. Arbetsgivarna
efterfrågar bredare kompetens och du bör kunna
hantera flera olika arbetsuppgifter. Du har även
goda jobbmöjligheter som redovisningsekonom.
Viktigt här är att du har erfarenhet av olika
ekonomiska it-system. Även som controller eller
revisor är jobbmöjligheterna goda, speciellt om
du har tidigare yrkeserfarenhet och kan ta mer
seniora roller.
För utredare och handläggare kommer det
fortsatt finnas många jobb under 2017. Även
om möjligheterna till jobb är goda är det viktigt
att komma ihåg att det också finns många som
kan ta jobben. Utbildningsnivån inom yrket är
generellt hög och det krävs oftast en universitetsexamen. Det är därför en fördel om du har
specialkompetenser i något område som statistik,
juridik eller ekonomi.
För jurister är jobbmöjligheterna medelgoda
under 2017. Många jobbtillfällen finns i Stockholm. Har du tidigare arbetslivserfarenhet eller
kompetens inom ett speciellt område ökar dina

jobbmöjligheter.
Kompetenskraven för ekonomiassistenter har
ökat och ofta krävs en eftergymnasial utbildning, detta har medfört att det kan vara svårare
att hitta jobb för de som endast har gymnasial
utbildning. För att öka dina möjligheter till jobb
bör du ha kompetens inom flera områden som
ekonomi, administration och lönehantering. För
kontorsassistenter och sekreterare är det också
hög konkurrens om jobben. För vissa av jobben
inom detta yrkesområde krävs en yrkesförberedande gymnasieutbildning medan det för andra
krävs högskole- eller universitetsutbildning. För
dessa yrken bör du ha ett sinne för detaljer samt
ordning och struktur.
Goda jobbmöjligheter: controller, medicinska sekreterare
och vårdadministratörer, redovisningsekonomer,
revisorer, skadereglerare och värderare, skolassistenter,
socialförsäkringshandläggare, tolkar, utredare och
handläggare.
Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier,
jurister, lednings- och organisationsutvecklare,
skattehandläggare.
Mindre goda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter,
finansanalytiker och investeringsrådgivare, försäkringssäljare
och försäkringsrådgivare, kontorsassistenter och sekreterare,
kontorsreceptionister, löne- och personaladministratörer,
personal- och hr-specialister, telefonister.
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Befolkningen i Stockholm växer varje år och
detta gör att behovet av personal inom sjukvården ökar. Jobbmöjligheterna är därför goda för
de flesta yrken under 2017. Flera av yrkena är
legitimationsyrken 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 till en svensk
legitimation. Kontakta Socialstyrelsen för att
validera din utbildning. Du bör inleda din validering så snabbt som möjligt då handläggningstiderna kan vara långa.
För dig som har legitimation är jobbmöjligheterna goda eller mycket goda under 2017.
Det finns behov inom samtliga specialistgrenar
sjuksköterskor, men även ett stort behov av
grundutbildade sjuksköterskor samt undersköterskor. Läkare har också goda möjligheter till jobb,
speciellt de som har en specialistutbildning. Som
socialsekreterare har du också mycket goda jobbmöjligheter, framför allt om du har erfarenhet
med att arbeta med omhändertagande av unga.
Personliga assistenter har goda jobbmöjligheter. Har du utbildning i omsorgsarbete eller
erfarenhet av att arbeta med personer med olika
funktionsnedsättningar ökar dina jobbmöjligheter ytterligare. Det är viktigt att komma ihåg att

6

den personliga assistenten också behöver passa
för den enskilde brukarens önskemål och behov.
Vårdbiträden har mindre goda jobbmöjligheter,
men på grund av att arbetsgivare har svårt att
rekrytera undersköterskor finns ett något ökat
behov av vårdbiträden under 2017. Generellt för
dessa yrken är det bra om du har yrkeserfarenhet, god stresstålighet och servicekänsla samt
körkort.

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

Data, teknik och naturvetenskap
De flesta yrken inom data, teknik och naturvetenskap har goda jobbmöjligheter. En stor del av
arbetsgivarna inom yrkesområdet, framför allt
inom it, finns i Stockholms län. De tillgängliga
arbetstillfällena är spridda över många branscher
och finns inom både privat och offentlig sektor.
Arbetsgivarna efterfrågar nästan uteslutande
personer med eftergymnasial utbildning och söker efter kompetens över hela världen. Inte sällan
är engelska därför arbetsspråket. Då arbetsgivarna ofta efterfrågar spetskompetens inom ett visst
område kan det vara svårare för nyutbildade att
ta sig in på arbetsmarknaden. Ett sätt att komma
in snabbare är att göra sitt examensarbete på ett
specifikt företag och sedan söka arbete där. Du
kan även söka arbeten med något lägre kvalifikationskrav, för att på det sättet få yrkeserfarenhet.
Jobbmöjligheterna för dig med teknisk utbildning är goda då ingenjörer och tekniker söks
inom flera områden, exempelvis inom bygg, elektronik, elkraft, och maskin. Analytisk förmåga,
problemlösning och god samarbetsförmåga är då
egenskaper som stärker dina jobbchanser och erfarenhet av projektledning är också meriterande.
Inom exempelvis bygg har det under en längre tid
utbildats för få ingenjörer, vilket lett till väldigt
liten konkurrens om jobben.

Mjukvaru- och systemutvecklare är ett brett
område som det finns goda jobbmöjligheter inom.
Det innefattar bland annat yrkesrollerna programmerare, webapplikationsutvecklare och databasutvecklare. Ju fler programmeringsspråk du
kan desto större är dina möjligheter till arbete.
Även för kemiingenjörer och miljö- och hälsoinspektörer är jobbmöjligheterna goda.
Den yrkeskategori inom it-området som har
något mindre goda jobbmöjligheter den närmsta
tiden är nätverks- och systemtekniker. En större
andel arbetsgivare använder sig av utländsk arbetskraft och många som sökande till varje ledig
plats gör att konkurrensen om jobben är hårdare
än tidigare.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter, civilingenjörer inom
elektroteknik, logistik och produktionsplanering och
maskinteknik, ingenjörer inom elektroteknik, industri,
och maskinteknik, mjukvaru- och systemutvecklare,
supporttekniker it, systemadministratörer, systemanalytiker
och it-arkitekter, systemförvaltare, systemtestare och
testledare.
Medelgoda jobbmöjligheter: civilingenjörer inom kemi och
kemiteknik, drifttekniker it, fastighetsförvaltare, nätverks- och
systemtekniker.

7

Pedagogiskt arbete
Den demografiska utvecklingen i Stockholm har
lett till större efterfrågan på lärare. Barn- och
ungdomskullarna växer samtidigt som många
lärare har gått, eller snart kommer gå i pension.
I förlängningen betyder detta att den brist på
lärare som funnits under de senaste åren inte
kommer förstärkas. För alla yrken inom utbildningsområdet krävs en högskoleutbildning och
för de flesta läraryrken även en lärarlegitimation.
Endast lärare med legitimation har behörighet
att sätta betyg, vilket lett till en än mer ökad
efterfrågan på dessa lärare.
Något som arbetsgivarna i hög grad efterfrågar
är IKT-kompetens, det vill säga kunskap inom
informations- och kommunikationsteknik. I
stort sett alla lärarinriktningar kommer ha goda
jobbmöjligheter de närmsta åren. Allra störst
efterfrågan, i Stockholms län, är det på förskollärare, speciallärare/specialpedagoger och grundskollärare. Även gymnasielärare, yrkeslärare och
fritidspedagoger möter en god arbetsmarknad.
För gymnasielärare gäller att jobbmöjligheterna
är större för de som har en naturvetenskaplig
eller teknisk inriktning. För utbildade yrkeslärare
finns det goda anställningsmöjligheter.
Inom de allra flesta inriktningar på yrkesförberedande program saknas det utbildade lärare,
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exempelvis inom bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vård- och
omsorgsprogrammet, samt fordonsprogrammet.
Även utbildade fritidspedagoger har goda jobbmöjligheter, då antalet personer med utbildning
är färre än vad som efterfrågas. Då Sverige tagit
emot många asylsökande de senaste åren har
även efterfrågan på SFI-lärare (Svenska för invandrare) ökat kraftigt.
För dig som har ett annat modersmål än
svenska och funderar på läraryrket finns det
mycket goda möjligheter till arbete om du väljer
inriktningen modersmålslärare. Med detta yrke
kan du arbeta inom förskola, grundskola och
gymnasieskola. I förskolan ger du barnen stöd i
deras språkliga och kulturella utveckling bland
annat med hjälp av lekar, sånger och berättelser.
I grundskola och gymnasieskola, där de flesta
modersmålslärare arbetar, undervisar du i modersmålet som ett eget ämne. Som lärare och pedagog bör du vara kommunikativ, ha pedagogisk
förmåga och tycka om att jobba med enskilda
individers utveckling.
Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare,
grundskollärare, gymnasielärare, lärare i yrkesämnen,
speciallärare och specialpedagoger, studie- och
yrkesvägledare, universitets- och högskolelärare.
Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter.

Tillverkning, drift och underhåll
Inom yrkesområdena tillverkning, drift och
underhåll ingår både yrken med krav på yrkesutbildning och yrken där du kan få en utbildning
på arbetsplatsen. Jobbmöjligheterna ser olika ut
inom olika yrken men överlag är det lättare att få
arbete om man har en yrkesutbildning.
För utbildade motorfordonsmekaniker (bil- och
lastbilsmekaniker) och bilplåtslagare är möjligheterna att få jobb goda. Att du har körkort är
näst intill obligatoriskt för att få ett jobb. Har du
dessutom goda kunskaper i svenska och är serviceinriktad ökar dina chanser till jobb än mer.
Har du en industriteknisk utbildning på gymnasienivå är möjligheterna till jobb mycket goda.
Det skiljer sig inom vilka branscher det efterfrågas arbetskraft. De yrken som främst efterfrågas
i Stockholms län är process- och maskinoperatörer inom metallarbete och kemi. Även installationselektriker är det stor efterfrågan på. Är du
noggrann, stresstålig och har god samarbetsförmåga har du de egenskaper som arbetsgivarna
söker efter. Många arbetsgivare inom industrin
använder sig av bemanningsföretag när de
rekryterar. Dina jobbmöjligheter ökar om du tar
kontakt med dessa.
För bland annat smeder och tunnplåtslagare är
konkurrensen om jobben låg och många arbetsgi-

vare har svårt att hitta den arbetskraft de behöver. Det beror, bland annat, på att befolkningen
växer och det därför byggs allt mer. Även slaktare
och styckare har goda möjligheter till arbete. Allt
fler djur slaktas vid mindre slakterier för närproducerat kött, ofta med ekologisk uppfödning som
bas. Tillgången på slaktare och styckare förväntas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan.
Ett av de yrken som kommer uppvisa sämre jobbmöjligheter framöver är vaktmästare. För att öka
dina chanser inom dessa yrken behöver man en
eller helst flera kompetenser av följande; körkort,
el-behörighet, it-kunskaper och VVS-teknik. Som
person ska man vara flexibel, problemlösande
och bra på att kommunicera.

Goda jobbmöjligheter: bagare och konditorer, brunnsborrare,
elektronikreparatörer och kommunikationselektriker,
finmekaniker, fordonsmontörer, industrielektriker,
lackerare och industrimålare, maskinoperatörer inom kemi,
maskinoperatörer inom livsmedelsindustri, maskinställare och
maskinoperatörer inom metallarbete, motorfordonsmekaniker
och fordonsreparatörer, processövervakare inom
kemisk industri, slaktare och styckare, smeder, svetsare,
tunnplåtslagare, underhållsmekaniker och maskinreparatörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: maskinoperatörer inom gummioch plastindustri, prepresstekniker, tryckare och bokbindare.
Mindre goda jobbmöjligheter: fastighetsskötare, vaktmästare.
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Transport
Stockholms län växer, i och med det ökar även
behovet av transporter. Detta innebär att antalet
transportjobb blir fler och jobbmöjligheterna
inom yrkesområdet är överlag goda. Under 2017
kommer efterfrågan av lastbilsförare öka, särskilt intresserade är arbetsgivarna att anställa de
personer som redan har rätt körkortsklass och
yrkesförarbevis (YKB). Innehav av YKB är ett
krav sedan snart tio år efter ett EU-direktiv. Vad
gäller bussförare och taxiförare är omsättningen
av personal stor vilket innebär att det ofta finns
gott om lediga tjänster att söka.
Dina möjligheter till anställning inom dessa
yrken ökar om du är serviceinriktad, stresstålig
och har möjlighet att arbeta kvällar och helger.
Till branschen hör även lagerarbetare. Jobbmöjligheterna för denna yrkesgrupp är något sämre.
Detta beror på att det är många som söker sig till
detta yrke och det blir större konkurrens om de
lediga platserna. Har du truckkort med många
behörigheter ökar dina möjligheter till jobb.
Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, lokförare,
taxiförare, tågvärdar och ombordansvariga.
Medelgoda jobbmöjligheter: transportledare och
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Bygg och anläggning
Befolkningen i Stockholms län ökar snabbt. Det
byggs ett stort antal bostäder, även produktionen
av vägar, kontors- och industrifastigheter är hög.
Därför kommer jobbmöjligheterna vara fortsatt
mycket goda för de med rätt utbildning och kompetens.
För att få ett arbete på en byggarbetsplats behövs oftast ett yrkesbevis som visar att du har arbetat ett antal timmar som lärling och klarat ett
yrkesteoretiskt prov. Har du endast utbildning,
men saknar övriga delarna är jobbmöjligheterna
mindre goda. De bedömningar som finns i rutan
gäller personer med yrkesbevis, inte lärlingar.
Det enda yrket inom byggbranschen där det är
svårare att få jobb är som grovarbetare. Till skillnad från övriga yrken inom området kräver detta
oftast ingen utbildning, vilket leder till att fler
söker dessa jobb och konkurrensen blir större.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare,
anläggningsmaskinsförare, betongarbetare, byggnadsoch ventilationsplåtslagare, golvläggare, murare, målare,
ställningsbyggare, takmontörer, träarbetare och snickare,

transportsamordnare.

VVS-montörer.

Mindre goda jobbmöjligheter: lagerarbetare, brevbärare och

Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och

postterminalarbetare.

anläggning.

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, 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
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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 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.
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SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB

