Ta reda på mer
om yrken och
arbetsmarknaden
i ditt län.

JOBBMÖJLIGHETER
i Västra Götalands län 2019

Många vägar till jobb
i Västra Götaland
Det skapas många nya jobb på arbetsmarknaden i Västra Götaland. Arbetsgivare
planerar att anställa framöver vilket skapar stora behov av arbetskraft. Dessutom går
många i pension de kommande åren. Jobbmöjligheterna i länet bedöms goda i tre av
fyra yrken som Arbetsförmedlingen gör bedömning på.
NYA JOBB SKAPAS PÅ BRED FRONT
Det finns goda jobbmöjligheter framöver. Eftersom
vi blir fler i Sverige så kommer vi köpa fler varor och
tjänster och därför skapas nya jobb. Att det blir fler
yngre och fler äldre i länet gör också att det behövs fler
som arbetar inom exempelvis skola och vård. Den fortsatta tekniska utvecklingen och digitaliseringen skapar
också många nya jobb.

UTBILDNING FÖRBÄTTRAR JOBBCHANSEN
En gymnasieutbildning är idag ofta ett grundkrav för
att få ett jobb och det kommer att vara centralt även
i framtiden. Det är därför viktigt att du slutför dina
gymnasiestudier. Att gå klart gymnasiet är mer betydelsefullt än valet av program. Efter en gymnasieutbildning finns det bra möjligheter att få en anställning
i många olika yrkesområden; till exempel inom hotell,
restaurang, bygg, vård och industri.

Att ha läst ett yrkesförberedande program på
gymnasiet skapar mycket goda möjligheter att få ett
jobb direkt efter gymnasiet. Med högskolebehörighet
finns dessutom möjligheter att vidareutbilda sig vid ett
senare tillfälle.
Många yrken kräver fortsatta studier efter gymnasiet. Då är det en klar fördel att ha läst ett högskoleförberedande program. Det finns många yrken som ger
goda möjligheter till jobb efter studier vid högskola
och universitet; exempelvis lärare, yrken inom hälsooch sjukvård samt teknik och it.
Jobbmöjligheterna ökar ytterligare om du har arbetslivserfarenhet, goda språkkunskaper, körkort och att
du söker jobb över ett större område – både geografiskt och yrkesmässigt. Att framhäva positiva förmågor
kan i vissa fall vara mer betydelsefullt för arbetsgivare
än formell kompetens vid rekrytering.

KORT OM JOBBMÖJLIGHETER 2019
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018. Representanter för arbetsställen inom
näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns
(SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för hösten 2019.
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Här arbetar flest idag
Diagrammet visar hur de anställda i Västra Götalands län fördelar
sig mellan olika yrkesområden. Flest är anställda inom hälso- och
sjukvård samt socialt arbete, men tillverkning, drift och underhåll är
också en viktig sektor i länet som har en större andel anställa inom
yrkesområdet än riket.

ANDELEN ANSTÄLLDA PER YRKESOMRÅDE I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 22%
Försäljning, hotell, restaurang och service 22%
Tillverkning, drift och underhåll 13%
Ekonomi, administration, kultur och media 12%
Pedagogiskt arbete 9%
Data, teknik och naturvetenskap 9%
Transport 7%
Bygg och anläggning 5%
Naturbruk 1%

Andelen anställda per yrkesområde 2016,
Västra Götalands 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 yrkesområde i länet där flest personer arbetar. Framöver
behöver det anställas ny personal inom många av
dessa yrken då befolkningen i Västra Götaland växer
och antalet äldre i behov av vård och omsorg blir fler.
Samtidigt är antalet examinerade från utbildningar
kopplade till yrkesområdet för lågt för att möta arbetsgivarnas behov av utbildad personal. Jobbmöjligheterna är därför goda i många yrken på både kort
och lång sikt.
Det vanligaste yrket i Västra Götaland är undersköterska inom hemtjänst och äldreboende. Då allt
fler äldre erbjuds vård och omsorg i det egna hemmet
är körkort meriterande. Ett bra sätt att prova om
vård och omsorg passar dig kan vara att söka som
timvikarie till ett särskilt boende inom omsorgen.
Många arbetsgivare upplever det svårt att rekrytera
sjuksköterskor och särskilt de med specialistkompetens, exempelvis barnmorskor, operations- och
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röntgensjuksköterskor. Västra Götalandsregionen
är en av Sveriges största arbetsgivare med många
anställda inom hälso- och sjukvård. Karriärutvecklingsmodeller har tagits fram för yrken som barnsköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor för
att ge möjlighet till utveckling för anställda och behörighet att utföra mer avancerade arbetsuppgifter.
På det sociala området finns det mycket goda jobbmöjligheter för dig som har vidareutbildat dig efter
gymnasiet som socialsekreterare, kurator och biståndsbedömare. I dessa yrken möter du många människor
och tar beslut som kan påverka deras vardag.
Det finns goda jobbmöjligheter för många yrken
inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete för dig
med rätt utbildning, vilket ofta är ett krav då många
yrken kräver legitimation. Dessutom är det viktigt med
servicekänsla, att kunna samarbeta med andra, att vara
ansvarstagande och ha en empatisk förmåga.

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, barnmorskor,

sjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård, specialistsjuksköterskor inom

barnskötare, behandlingsassistenter och socialpedagoger, biomedicinska

allmän hälso- och sjukvård, tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor,

analytiker, biståndsbedömare, fritidsledare, fysioterapeuter, grundut-

undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende, undersköterskor inom

bildade sjuksköterskor, kuratorer, läkare, personliga assistenter, psykologer,

vårdavdelning och mottagning, veterinärer, vårdare och boendestödjare

receptarier, röntgensjuksköterskor, skötare, socialsekreterare, specialist-

samt vårdbiträden

TILLVERKNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL
Många av Sveriges industrijobb finns i Västra Götaland som är förknippat med välkända företag inom
fordons- och läkemedelsindustrin. De flesta industrigrenar finns representerade i länet, och verkstadsindustrin med sin fordons- och transportmedelsindustri i framkant har rikets starkaste fäste här.
Digitalisering, robotisering och automatisering
är påtagliga trender inom industrin. Den nya tidens
industriutveckling har förknippats med färre industriarbetare, men under senare år har antalet som
arbetar inom länets industri ökat. Utvecklingen
bidrar till att enklare jobb inom industrin försvinner
och ersätts av mer avancerade tjänster inom konstruktion och utveckling.
Jobbmöjligheterna inom industrin är goda för dig
med rätt kompetens. I regel är en slutförd gymna-

sieutbildning ett grundkrav för arbetsgivarna, med
godast förutsättningar för de som läst ett industritekniskt program. Många gymnasieskolor i länet har
ett nära samarbete med industrin, vilket ger erfarenhet
och en snabbare fot in på arbetsmarknaden. Det finns
också flertalet yrkeshögskoleutbildningar med olika
inriktningar som ofta leder till jobb direkt efter slutförda studier.
Listan på hantverksyrken inom drift och underhåll
med goda jobbmöjligheter är lång. Många arbetsgivare
eftersöker hantverksskickliga personer inom yrken
som lackerare, smeder och plåtslagare.
För att arbeta inom yrkesområdet bör du vara
strukturerad och hantverksskicklig. Det är meriterande
med tekniskt kunnande.

Goda jobbmöjligheter: bagare och konditorer, distributionselektriker,

och fordonsreparatörer, process- och maskinoperatörer inom stål-

drifttekniker vid värme- och vattenverk, elektronikreparatörer och

och metallverk, processoperatörer inom trä- och pappersindustri,

kommunikationselektriker, fastighetsskötare, fin-, inrednings- och

processövervakare inom kemisk industri samt metallproduktion,

möbelsnickare, finmekaniker, fordonsmontörer, industrielektriker,

slaktare och styckare, smeder, svetsare och gasskärare, tunnplåtslagare,

installations- och serviceelektriker, lackerare och industrimålare,

underhållsmekaniker och maskinreparatörer

malmförädlingsyrken och brunnsborrare, maskinoperatörer inom

Medelgoda jobbmöjligheter: handpaketerare, maskinoperatörer

gummi-, plast- och pappersvaruindustri och livsmedelsindustri samt
textil-, tvätt- och läderindustri, maskinsnickare och maskinoperatörer
inom träindustri, maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete,
montörer av metall-, gummi- och plastprodukter, motorfordonsmekaniker

inom påfyllning, packning och märkning och kemiska och farmaceutiska
produkter, montörer av elektrisk och elektronisk utrustning samt
träprodukter, prepresstekniker, tryckare och bokbindare
Mindre goda jobbmöjligheter: vaktmästare
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DATA, TEKNIK OCH NATURVETENSKAP
Fortsatt digitalisering och teknisk utveckling i samhället gör att allt fler arbetsgivare efterfrågar kompetenser inom it och teknik. Digital teknik och digitala
tjänster ingår i det dagliga arbetet i många verksamheter för både privata och offentliga arbetsgivare.
Det tryggar behovet av it-kunnig och teknisk personal
många år framöver.
Digitaliseringen skapar bra jobbmöjligheter inom
yrken kopplade till data och it. De flesta yrken kräver
en högskoleutbildning och många arbetsgivare efterfrågar erfaren personal. Att skriva ditt examensarbete
för en arbetsgivare gör att du får erfarenhet och knyter
värdefulla kontakter med yrkeslivet. Teknikutvecklingen ställer stora krav på it-kompetens inom itsäkerhet, systemarkitektur, databashantering och olika
programmeringsspråk och plattformar. Den snabba
utvecklingen inom yrkesområdet ställer stora krav på
att du löpande håller dina kunskaper uppdaterade.

Tekniska kompetenser behövs inom flertalet
verksamheter, exempelvis bygg, industri, elkraft och
maskin. Det gör att jobbmöjligheterna för dig som
vill arbeta inom tekniska och naturvetenskapliga
yrken också är goda framöver. De flesta tekniker,
högskoleingenjörer och civilingenjörer är efterfrågade.
De yrkeshögskoleutbildningar som finns leder i många
fall till jobb direkt efter avslutade studier. Dina jobbmöjligheter stärks med analytisk förmåga, att vara en
problemlösare och att både kunna arbeta självständigt
och i grupp. Det är ofta meriterande med tidigare
erfarenhet av projektledning, försäljning och affärsutveckling. Praktiska erfarenheter under studietiden
ökar jobbmöjligheterna då många arbetsgivare efterfrågar personal med erfarenhet.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, civilingenjörsyrken

systemutvecklare, nätverks- och systemtekniker, supporttekniker inom it,

inom elektroteknik, civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik, civil-

systemadministratörer, systemanalytiker och it-arkitekter, systemförvaltare,

ingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering, civilingenjörsyrken

systemtestare och testledare, tandtekniker och ortopedingenjörer

inom maskinteknik, drifttekniker inom it, fastighetsförvaltare, ingenjörer

Medelgoda jobbmöjligheter: kemister, laboratorieingenjörer samt miljö-

och tekniker inom elektroteknik, ingenjörer och tekniker inom industri,
logistik och produktionsplanering, ingenjörer och tekniker inom kemi och
kemiteknik, ingenjörer och tekniker inom maskinteknik, mjukvaru- och
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Till exempel vilka programmeringsspråk som är
efterfrågande och vilka gränssnitt som är gångbara.

och hälsoskyddsinspektörer

PEDAGOGISKT ARBETE

BYGG OCH ANLÄGGNING

Jobbmöjligheterna är goda för pedagogiskt utbildade
under många år framöver. Fler barn föds i länet vilket
skapar ett ökat behov av barnomsorg och utbildning.
Det gör att ny personal behöver anställas. Samtidigt
går många som arbetar inom yrkesområdet i pension
och behöver ersättas.

Befolkningstillväxten i Västra Götaland har på
många håll varit starkare än bostadsbyggandet, vilket
medfört en utbredd bostadsbrist. Att befolkningen
växer bidrar till ett stort behov av att fortsätta bygga
och renovera bostäder framöver. Utöver bostadsbyggande finns det stora pågående och planerade infrastrukturprojekt, exempelvis Västsvenska paketet, som
säkrar efterfrågan på arbetskraft på anläggningssidan
under många år framöver. En större andel yngre och
äldre i befolkningen medför stora behov av upprustning och utbyggnad av offentliga lokaler som äldreboenden och skolor.

Lärare behövs för människor i alla åldrar, från de
minsta barnen i förskola och grundskola till vuxna vid
folkhögskola, högskola, universitet och vuxenutbildning. Det finns också olika typer av speciallärare och
yrkeslärare. För samtliga läraryrken krävs högskoleutbildning och lärarlegitimation. Vill du arbeta som
elevassistent är kraven i regel en slutförd gymnasieutbildning. Jobben inom yrkesområdet finns både
inom kommunal och privat sektor.
Lärarutbildningar kännetecknas av teori varvat
med återkommande praktik, vilket innebär att du
redan under studietiden kan söka extrajobb som lärarvikarie och få undervisa. För att arbeta med undervisning är det en fördel om du är kommunikativ, har en
god pedagogisk förmåga och tycker om att arbeta med
människors utveckling.

Jobbmöjligheterna inom bygg och anläggning
är mycket goda då för få från gymnasiet och högskolan utbildar sig till yrken inom detta område.
Personliga förmågor som stärker dina jobbmöjligheter är en god kommunikationsförmåga, att vara
lösningsfokuserad och att ha en god fysik då arbetet
kan vara fysiskt ansträngande i vissa situationer.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare,
betongarbetare, byggnads- och ventilationsplåtslagare, civilingenjörsyrken

Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare, grundskollärare,

inom bygg och anläggning, golvläggare, ingenjörer och tekniker inom

gymnasielärare, lärare i yrkesämnen, speciallärare och specialpedagoger,

bygg och anläggning, kyl- och värmepumpstekniker, murare, målare,

studie- och yrkesvägledare, universitets- och högskolelärare

ställningsbyggare, takmontörer, träarbetare och snickare och VVS-montörer

Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter

Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och anläggning
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NATURBRUK

TRANSPORT

I länet arbetar lägst andel inom naturbruk, som avser
yrken inom jord- och skogsbruk. Medelåldern är hög
och många som arbetar inom området är egna företagare. Inom naturbruk pågår digitalisering och
användning av ny teknik vilket medför att antalet
som arbetar inom yrkesområdet har minskat de
senaste åren. Detta ställer högre krav på tekniskt
kunnande för många av områdets yrken.

Transportbranschen är viktig i Västra Götaland utifrån
att länet är stort till ytan och har en växande befolkning.
Inom transport kan du arbeta som yrkesförare, transportledare, trafikledare, lagerarbetare eller brevbärare.
För yrkesförare finns krav på yrkeskompetensbevis
(YKB). Har du utöver det behörighet för exempelvis
transport av farligt gods (ADR), truckkort eller liknande
så ökar dina jobbchanser. Som taxiförare krävs en taxiförarlegitimation som utfärdas av Transportstyrelsen.

Trots att få arbetar inom området finns det goda
jobbmöjligheter eftersom för få utbildar sig på gymnasieskolans naturbruksprogram. Ett arbete inom
skogsbruk innebär att du behöver kunna arbeta självständigt då mycket arbete sker på egen hand, särskilt
som skogsmaskinförare. För jobb inom jordbruk är
det en fördel om du har en utbildning från ett naturbruksgymnasium eller från en yrkeshögskola då
kunskapskraven har ökat. Dina jobbmöjligheter ökar
ytterligare om du har körkort, tekniskt kunnande och
en vana av att hantera olika maskiner.
Det finns också en geografisk variation i möjligheterna att arbeta inom yrkesområdet vilket kan vara
bra att tänka på om du är intresserad av naturbruk.

För de flesta yrken inom transport krävs en gymnasieutbildning och körkort eller någon form av förarbevis.
För yrkesförare av fordon är det viktigt med ansvarskänsla. Det gäller både för fordonet och för passagerare
eller gods som transporteras. Det är också viktigt att
vara noggrann med säkerheten.
Jobbmöjligheterna inom transport är generellt goda,
men varierar mellan olika yrken. På längre sikt skapar
ökade godsmängder, ökad e-handel och ökad kollektivtrafik fler jobb. Samtidigt kan digitaliseringen effektivisera och rationalisera bort arbetsuppgifter på såväl lager
som vid transport.
Goda jobbmöjligheter: buss- och spårvagnsförare, lager- och terminal-

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner, odlare
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personal, lastbilsförare, lokförare, taxiförare, transportledare och transport-

av jordbruksväxter, frukt och bär, skogsarbetare, trädgårdsanläggare,

samordnare samt truckförare

uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur samt växtodlare och

Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare och postterminalarbetare, reklam-

djuruppfödare med blandad drift

utdelare och tidningsdistributörer samt tågvärdar och ombordansvariga

FÖRSÄLJNING, HOTELL, RESTAURANG
OCH SERVICE
Många jobb inom försäljning, hotell, restaurang och
service har inga krav på längre utbildning vilket innebär att många får sitt första jobb inom yrkesområdet.
Konkurrensen om ingångsjobben är hög då det finns
många sökande. Gemensamt för många yrken är att du
som person behöver vara ansvarsfull, initiativtagande,
serviceinriktad och trivas med att möta människor.
Vill du arbeta inom yrkesområdet är det bra att ha i
åtanke att många yrken innebär arbete på kvällar och
helger. Det är också vanligt med timanställningar.
För dig som vill arbeta inom försäljning, inköp
och marknadsföring varierar kravet på utbildning och
möjligheterna till jobb mellan olika yrken. Inom försäljning är det vanligaste yrket företagssäljare som kräver
goda kunskaper om företagets produkter, men också
goda språkkunskaper och ett stort driv. Inom försäljning finns också ingångsjobb som telefonförsäljare
och kundtjänstpersonal.

Många arbetsgivare inom hotell- och restaurang
behöver anställa mer personal. Med fullgjord utbildning från gymnasieskola eller yrkesutbildning med
inriktning mot hotell- och restaurang finns goda
möjligheter till jobb. Särskilt som kock eller serveringspersonal.
Yrken inom service och säkerhet varierar både
till karaktär och kompetenskrav. För många yrken
inom service är det vanligt att vara egen företagare,
exempelvis frisörer, hudterapeuter och massörer.
Gemensamt för yrken inom säkerhet som exempelvis poliser, brandmän och väktare är att du bör
vara stresstålig, psykiskt stabil och ha en god
fysisk förmåga.

Goda jobbmöjligheter: apotekstekniker, bartendrar, fotterapeuter,

frisörer, hotellreceptionister, inköps- och orderassistenter, kafé- och

företagssäljare, hovmästare och servitörer, hudterapeuter, inköpare och

konditoribiträden, kassapersonal, marknadsanalytiker och marknadsförare,

upphandlare, kockar och kallskänkor, kriminalvårdare, kundtjänstpersonal,

massörer och massageterapeuter, ordersamordnare, pizzabagare,

poliser, resesäljare och trafikassistenter, restaurang- och köksbiträden,

renhållnings- och återvinningsarbete, speditörer och transportmäklare

saneringsarbetare, städare, telefonförsäljare, väktare och ordningsvakter

Mindre goda jobbmöjligheter: fastighetsmäklare samt marknads- och

Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, bensinstationspersonal,

försäljningsassistenter

brandmän, butikssäljare inom dagligvaror, butikssäljare inom fackhandel,
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EKONOMI, ADMINISTRATION, KULTUR
OCH MEDIA
Ekonomi och administration omfattar en mängd yrken
som finns representerade i både privat som offentlig
sektor. Flera yrken återfinns i många olika branscher,
exempelvis administratörer, ekonomer och jurister.
Krav på utbildningsnivå varierar mellan yrken, men
i många fall behövs en vidareutbildning efter gymnasiet. Då många utbildar sig inom området leder det
till en stor konkurrens om många av jobben, men det
varierar mellan olika yrken. Digitalisering och teknisk
utveckling kan påverka jobbmöjligheterna framöver
där mer rutinartade arbetsuppgifter kan komma att
automatiseras. För att öka dina jobbmöjligheter är
kunskaper i språk och olika datorprogram meriterande
i många fall. Du förbättrar dina jobbmöjligheter ytterligare med tidigare erfarenhet. Som nyexaminerad
kan du behöva inleda din karriär med ett yrke med
lägre utbildningskrav för att få in en fot i branschen
och samla erfarenhet. Andra vägar till erfarenhet kan
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vara genom praktik, sommarjobb och extrajobb
under studietiden.
Inom media och kultur är framtidsutsikterna
sämre. Många utbildar sig inom området och vilket
skapar stor konkurrens om jobben. Samtidigt bidrar
digitalisering och teknisk utveckling till ett förändrat
beteende kring hur vi konsumerar media. Det gör att
kompetenskraven för många yrken förändras relativt
fort. Dina jobbmöjligheter förbättras om du har
digital kompetens och ett brett kontaktnät. Du som
vill jobba inom media och kultur bör vara medveten
om att det är ovanligt med tillsvidareanställningar.
Många försörjer sig därför genom kompletteringsjobb.
Inom området finns en rikstäckande specialarbetsförmedling som du kan vända dig till för ytterligare
information om dessa yrken – Arbetsförmedlingen
Kultur Media.

Goda jobbmöjligheter: chefssekreterare och vd-assistenter, controller,

ekonomiassistenter, finansanalytiker och investeringsrådgivare,

försäkringssäljare och försäkringsrådgivare, jurister, lednings- och

informatörer, kommunikatörer och pr-specialister, kontorsreceptionister,

organisationsutvecklare, löne- och personaladministratörer, medicinska

personal- och hr-specialister, revisorer, skattehandläggare, skolassistenter,

sekreterare och vårdadministratörer, redovisningsekonomer,

socialförsäkringshandläggare, telefonister, utredare och handläggare

skadereglerare och värderare, tolkar

Mindre goda jobbmöjligheter: fotografer, grafisk formgivare, journalister,

Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier,

kontorsassistenter och sekreterare, musiker, sångare och kompositörer

Vilket yrke väljer du?
På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om yrken. I Hitta yrken hittar du yrkesbeskrivningar och intervjuer med folk som jobbar i

”Det ger så mycket att få vara
med i barnens utveckling.”
Simon Melin, förskollärare

olika yrken. Det finns också fler än 160 korta yrkesfilmer där olika människor själva beskriver sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/
Hitta-yrken

”Jag skulle nästan vilja hävda
att elektriker är den ultimata
hantverkaren”
Linda Johansson, installationselektriker

Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för närmare 200 yrken. Där kan du se hur
arbetsmarknaden ser ut på ett och fem års sikt för
de yrken som intresserar dig.

Det finns prognoser för hela landet och på regional
nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa
framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
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Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens
eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att
förbättra dina chanser att få ett arbete.

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.

Med hjälp av oss får du reda på var jobben
finns i hela landet.

På arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/
Valj-yrke/Hitta-yrken kan du ta reda på mer.

Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen
på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.

Här finns filmer och artiklar som beskriver olika
yrken.

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.

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.

För den som ska välja utbildning eller yrke är
det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt
att ta hänsyn till jobbmöjligheterna.

Arbetsförmedlingens informationsmaterial
kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.

www.arbetsformedlingen.se
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Så förbättrar du dina
möjligheter att få jobb…

