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Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsprognoser 

I Arbetsmarknadsutsikterna för Örebro län presenteras bedömningar för den regionala 
sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen. I rapporten återfinns bedömningar av 
utvecklingen inom de olika huvudbranscherna industri, byggverksamhet, privata tjänster, 
offentliga tjänster samt jord- och skogsbruk. Dessutom beskrivs bland annat 
befolkningsutvecklingen, arbetskraftsutbudet, arbetsgivarnas bedömningar av efterfrågan 
på varor och tjänster, brist- och överskottsyrken samt vilka utmaningar länets 
arbetsmarknad står inför. 

Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på intervjuer med ett stort 
antal privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och 
svaren inhämtas via dialog med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. 

Materialet är insamlat och bearbetat under våren 2013 och prognosperioden sträcker sig 
fram till utgången av 2014. Prognosen är tänkt att fungera som ett besluts- och 
diskussionsunderlag för alla som arbetar med att skapa goda förutsättningar för en väl 
fungerande arbetsmarknad. 

Tack alla arbetsgivare, arbetsförmedlare och andra som medverkat i arbetet med 
prognosen. 
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Definitioner 
Arbetsförmedlingens konjunkturindex 

Detta index beskriver stämningsläget hos de privata arbetsgivarna. Indexet baseras på 
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsställenas förväntningar om 
efterfrågeutvecklingen för de kommande sex månaderna. Det beräknas som andelen 
arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på sina varor/tjänster minus andelen 
arbetsställen som bedömt minskning. Motsvarande index för offentliga arbetsgivare 
kallas Arbetsförmedlingens verksamhetsindex. 

Arbetskraften 

I arbetskraften ingår förvärvsarbetande, öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år. 

Arbetsställe 

Med arbetsställe avses normalt en lokal arbetsplats. Mer precist är det varje adress, 
fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. 

Registerbaserad arbetskraft 

Den registerbaserade arbetskraften utgörs av: 

1. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade 

arbetsmarknadsstatistik Rams) som består av alla som bor på en ort och som 

jobbar på orten eller som pendlar till jobb på annan ort. Dessa uppgifter 

uppdateras en gång per år, i november. 

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 

3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 

Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 

år. 

Säsongrensning 

Säsongrensning görs för att jämna ut de säsongsmässiga variationerna under året. I detta 
ingår även att ta bort eller tona ned extrema värden i en serie. Säsongrensning görs för att 
tydligare framhäva utvecklingsriktningen. Vid säsongrensning beräknas även seriens 
trend. 
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Sökande i program med aktivitetsstöd 

Arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. 

Totalt inskrivna arbetslösa 

Summan av antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. 

Öppet arbetslösa 

Arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, aktivt söker och omgående kan 
tillträda ett arbete, samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 
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Sammanfattning 

Under slutet av fjolåret rådde ett kärvt klimat i världsekonomin. Sista kvartalet 2012 
präglades av en hastig försämring i konjunkturen. Varslen duggade tätt i såväl Örebro län 
som i riket. Vi såg en snabbt stigande arbetslöshet och en ökad pessimism bland både 
företag och hushåll. Icke desto mindre avstannade varselvågen, ökningstakten av antalet 
arbetslösa avstannade samtidigt som det kom lugnande signaler från de internationella 
marknaderna. Den svenska BNP-tillväxten för fjärde kvartalet var också högre än vad 
många bedömare väntat sig.  

Sammantaget ledde detta till att framåtblickande indikatorer, som till exempel 
Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator, klättrade upp från de historiskt låga 
nivåer som noterades under slutet av 2012. I april och maj föll emellertid KI:s 
barometerindikator tillbaka något och ligger fortfarande på en nivå som indikerar en 
tillväxttakt i ekonomin som är svagare än normalt. 

Sverige, liksom en stor del av resten av världen, dras med efterverkningarna av en 
utdragen lågkonjunktur. En internationell utblick visar att ekonomierna i USA och Asien 
ser ut att återhämta sig någorlunda medan problemen i Sydeuropa kvarstår, eller till och 
med förvärras. I länder som Spanien, Grekland och Portugal ligger arbetslösheten på 
historiskt höga nivåer. 

Sysselsättningen ökar 2013 och 2014 men i långsam takt 

Länets arbetsmarknad ser ändå ljusare ut än för bara ett halvår sedan. Andelen företag 
som förväntar sig en ökad efterfrågan kommer att stiga det närmaste halvåret till 42 
procent, vilket är en ökning med 17 procentenheter sedan i höstas. I tidsperspektivet 6-12 
månader är länets arbetsgivare än mer optimistiska. 

Återhämtningen inom industrin är dock trög och det finns en stor outnyttjad 
produktionskapacitet hos många företag. En försiktig bedömning är att sysselsättningen 
ökar med ca 700 personer under 2013 och ytterligare 900 personer under 2014. En 
snabbare konjunkturförbättring kan ge högre tillväxt. 

Arbetslösheten lägre till år 2014 

Arbetslösheten i Örebro län ligger våren 2013 ungefär 0,9 procentenheter över 
riksgenomsnittet. På ett år har drygt 17 000 personer anmält sig som arbetssökande vid 
någon av länets arbetsförmedlingar men samtidigt har utflödet till arbete varit nästan lika 
stort. 

Under 2013 väntas dock arbetslösheten att öka. Arbetsförmedlingens prognos är att 
arbetslösheten ökar med ca 400 personer till fjärde kvartalet 2013. En reell förbättring av 
arbetslösheten väntas först under andra halvan av 2014. Till och med fjärde kvartalet 
2014 väntas arbetslösheten minska med ca 500 personer jämfört med samma period 
2013. 
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Efterfrågan på arbetskraft 

Antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen i Örebro län ökade under 
början av 2013 jämfört med samma period förra året. En succesiv förbättring av 
ekonomin och arbetsmarknaden innebär att vi kan förvänta oss ett fortsatt starkt inflöde 
av nya platser till Arbetsförmedlingen i Örebro län under prognosperioden.  

Utbudet av arbetskraft 

Det finns fortfarande ett omfattande utbud av arbetskraft, men arbetssökande som har 
den utbildning, kompeten och arbetslivserfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar blir allt 
färre. Bland utsatta grupper – det vill säga hos arbetssökande med funktionshinder, hos 
arbetssökande nyanlända invandrare och hos arbetssökande äldre finns en outnyttjad 
resurs som arbetsgivarna bör titta närmare på.  
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Konjunkturen i Örebro län följer riket förhållandevis väl. Företagens bedömning av 
efterfrågan på varor och tjänster för det kommande halvåret ligger på en nivå strax över 
det historiska genomsnittet för länet, vilket är i linje med den utveckling som vi ser för 
riket som helhet. Den jämförelsevis positiva bilden delas av de flesta branscherna i det 
privata näringslivet i länet. Emellertid har många exportföretag problem med 
avsättningen i Europa. De svenska exportföretagen hämmas också av en stark svensk 
krona. Sammantaget betyder detta att vi kan förvänta oss en relativt långsammare 
återhämtning av tillverkningsindustrin än inom de privata tjänstenäringarna.  

Det är vanskligt att ange ett exakt värde för sysselsättningsutvecklingen i det osäkra läge 
som i dag råder i svensk ekonomi. Dock förväntas sysselsättningen att öka under såväl 
2013 som 2014. Däremot väntas inga dramatiska ökningar eftersom konjunktur-
förbättringen väntas ske långsamt och i små steg. Arbetsförmedlingen bedömer att 
antalet sysselsätta i Örebro län kommer att öka med 700 personer år 2013, för att öka 
med ytterligare drygt 900 personer till slutet av 2014. Om konjunkturen förstärks 
snabbare än förväntat kan sysselsättningen komma att öka ytterligare. 

Regionala skillnader i omsättning till arbete 
Tabell 1 visar andelen arbetslösa (kvarstående öppet arbetslösa och sökande i program 
plus nyinskrivna arbetslösa) som gått till arbete under de senaste tolv månaderna. I 
Örebro län ligger omsättningen från arbetslöshet till arbete på mellan 45 och 74 procent 
beräknat på årsbasis.2 Det är inte Örebro kommun som toppar omsättningsmåttet utan 
några mindre kommuner med en relativt hög arbetslöshet men stor omsättning. Det tyder 
på en flexibel och fungerande lokal arbetsmarknad i dessa kommuner. 

Tabell 1. Omsättning från arbetslöshet till arbete mellan april 2012 och april 2013. 

  
KOMMUN 
 

Omsättning från arbetslöshet till arbete (%) 
 

Lekeberg 74 
Laxå 63 
Hallsberg 54 
Degerfors 57 
Hällefors 56 
Ljusnarsberg 57 
Örebro 50 
Kumla 55 
Askersund 56 
Karlskoga 51 
Nora 48 
Lindesberg 45 
Örebro län  51 
Riket 47 

Källa: Arbetsförmedlingen 

                                                             
2 Omsättningen beräknas på följande sätt: Antalet arbetslösa som fått arbete under det senaste året 
divideras med kvarstående arbetssökande i april 2012 plus antalet nyinskrivna arbetssökande under 
det senaste året. I samtliga fall sker beräkningen av det totala antalet arbetslösa. 
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Sysselsättningen i länet 
År 2011 uppgick antalet sysselsatta i Örebro län till drygt 125 000 personer.4 Sedan år 
2008 har den totala sysselsättningen (16-64 år) i länet minskat med drygt 1 200 personer. 
Minskningen förklaras ytterst av en relativt stor sysselsättningsminskning inom 
industrin. Sedan 2008 har antalet sysselsatta i industrin minskat med 8,6 procent. En del 
av minskningen uppvägs dock av industripersonal som hänförs till tjänstesektorn genom 
att de arbetar i bemanningsföretag. Trots den förhållandevis stora minskningen av antalet 
sysselsatta inom industrin är Örebro län fortfarande ett jämförelsevis industritungt län. 
Företag som Atlas Copco och Meritor återfinns bland länets 12 största arbetsgivare. 
Andelen sysselsatta inom industrin i länet uppgår till 18 procent, vilket är ca tre 
procentenheter högre än riksgenomsnittet.  

I motsats till industrin, där antalet sysselsatta tenderar att minskar, tenderar antalet 
sysselsatta inom den privata tjänstesektorn att öka. Sedan 2008 har sysselsättningen ökat 
med nästan 2 200 personer. År 2011 sysselsatte den privata tjänstesektorn närmare 
47 000 personer i länet. Räknat som andel av den totala sysselsättningen (bland personer 
i åldern 16 -64 år) i Örebro län motsvarar detta ca 37 procent, vilket är sex procentenheter 
lägre än för riket som helhet. Omkring 30 procent av de sysselsatta, eller 36 000 
personer, arbetar inom vård, skola och omsorg. Majoriteten av dessa är kvinnor. Den å 
andra sidan traditionellt mansdominerade bygg- och anläggningssektorn sysselsätter 
närmare 9 000 personer i länet. Antalet verksamma inom jord, skog och fiske uppgår till 
drygt 2 100 personer.  

Trenden med en vikande sysselsättning inom industrin och en ökande sysselsättning 
inom den privata tjänstesektorn väntas fortgå under prognosperioden. Sammantaget 
väntas ökningen inom den privata tjänstesektorn att bli större än minskningen inom 
industrin, varför sysselsättningen i länet bedöms öka med 700 personer till och med 
fjärde kvartalet 2013 och med ytterligare 900 personer till och fjärde kvartalet 2014. 

Tabell 1. Sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden.  Jämförelse med samma 
kvartal året innan. Örebro län. 

  Kvartal 4 2013 Kvartal 4 2014 

Byggverksamhet  
Industri  
Privata tjänster  
Offentliga tjänster  
Totalt 700 900 

Bedömningen avser förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år). 

  
                                                             
4 SCB, RAMS 2011. Omfattar personer i åldern 16-64 år och sysselsatta vars näringsgren saknas. 
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Näringsgrenar och yrken 

I detta avsnitt granskas länets näringsgrenar och deras utveckling samt några utvalda 
yrken som är viktiga i branschen. Många yrken ingår i flera olika branscher. Det som 
gäller yrket i en bransch gäller därför också för yrket i en annan. Bemanningsföretagen 
som ingår i tjänstenäringarna innefattar en stor grupp industrisysselsatta, något som man 
bör ta hänsyn till vid granskningen.  

Det sker fortsatta övergångar från offentligt anställda inom vård och skola till privata 
huvudmän i samma bransch. Många personliga assistenter hänförs därför till privata 
tjänstenäringar istället för offentliga tjänster.  

Brist och överskott på arbetskraft 
Trots brist på arbetskraft i vissa yrken kan det finnas ett stort antal arbetssökande. 
Problemet är att de erbjuder en kompetens som arbetsgivarna inte efterfrågar samtidigt 
som det finns en efterfrågan på kompetens som inte finns hos de arbetssökande.  

Kompetensglidningar i yrken sker snabbare idag än tidigare och nya kompetenskrav 
dyker också snabbt upp. Ett exempel är att allt fler arbetsgivare kräver att de anställda ska 
ha körkort, samtidigt som det är färre sökande, särskilt bland ungdomar, som har 
körkort. 

Dessa så kallade paradoxyrken ger en felaktig bild av utbudet. Trots att arbetsgivarna 
säger att det inte går att hitta lämpliga sökande finns det ett stort antal sökande i yrket 
men som saknar just den kompetens som efterfrågas. Därför är det mycket viktigt med en 
hög kvalitet i kartläggningen av den enskilde sökande och samtidigt att följa de snabba 
förändringarna i arbetsgivarnas behov. 

I bilagan Efterfrågade yrken listas de yrken som kommer att vara mest efterfrågade i 
länet under det kommande året och de kompetenser, yrkeskompetenser eller s.k. fria 
kompetenser, som arbetsgivarna anger som önskvärda. 

Industri 
Statistisk från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att industriproduktionen minskade i 
januari och februari jämfört med samma månader föregående år. Under mars månad var 
industriproduktionen däremot oförändrad relativt mars i fjol. Jämförs kvartal ett 2013 
med kvartal fyra 2012 visar industriproduktionen en marginell ökning med 0,3 procent. 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att industrin har upplevt ett dystert 
halvår. I Örebro angav ungefär en tredjedel (32,5 procent) av företagen att efterfrågan på 
deras varor minskat under det senaste halvåret. Andelen företag som menade att 
efterfrågan ökat under de senaste sex månaderna uppgick till dryga 15 procent.  
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Över en tidsperiod på 6-12 månader visar länets industriföretag ännu lite större 
optimism, ungefär 47 procent av de intervjuade arbetsställena förväntar sig att 
efterfrågan kommer att öka. Detta kan jämföras med 31 procent av företagen hösten 2012 
och 38 procent våren 2012. 

Tabell 3 visar arbetsmarknadsläget för några typiska yrken inom industrisektorn. Inom 
parentes i tabellen anges även antalet sysselsatta i yrket i Örebro län, samt totalt antal 
anställda inom industrin i länet (år 2011).  

Tabell 3. Arbetsmarknadsläget inom ett antal utvalda yrken inom industrin. Bedömning på 
ett års sikt. 

 
 
Brist 
  
  
  

Maskiningenjörer och maskintekniker (1 033) 
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker (637) 
Ingenjörer och tekniker inom elektronik (434) 
Elingenjörer och eltekniker (258) 
Civilingenjörer (809) 

Maskin (401) 
Elektronik och teleteknik (259) 
Bygg, anläggning (249) 
Kemi (97) 
Elkraft (52) 

Verkstadsmekaniker (787) 
Verktygsmakare (61) 
Processoperatörer, stål- och metallverk, (1 466) 

 Balans Maskinoperatörer, trävaruindustrin (871) 
Grovplåtslagare (106) 

 
Överskott 
  

CNC-operatörer (1878) 
Fordonsmontörer (893) 
Montörer inom metall, gummi och plast (626) 
Svetsare (581) 

Totalt sysselsatta i branschen (16-64 år) 21 680  

Källa: SCB, RAMS (2011) 

Som nämnts tidigare är kapacitetsutnyttjandet inom industrin förhållandevis lågt, 43 
procent av länets företag anger att de kan öka produktionen med mer än tio procent utan 
att anställa ytterligare personal. Detta i kombination med ytterligare effektiviserings- och 
rationaliseringsåtgärder från industrins sida leder till att Arbetsförmedlingen bedömer att 
antalet sysselsatta inom industrin kommer att minska under såväl 2013 som 2014.  

Byggverksamhet 
Under fjolåret upplevde byggsektorn en succesiv försvagning. Nybyggnationen av 
lägenheter i små- och flerfamiljshus minskade kraftigt under 2012 jämfört med 2011. 
Sammantaget för riket minskade nybyggandet av småhus och flerbostadshus med 23 
procent. Nybyggnationen av villor och radhus minskade relativt mer än lägenheter i 
flerbostadshus. Vad gäller bygglov för bostäder, fritidshus och lokaler minskade antalet 
beviljade bygglov i riket från 11 400 år 2011 till 9 050 år 2012. Byggandet för bostäder 
minskade relativt mest (minus 26,7 procent), därefter följde fritidshus (minus 22,5 
procent) och lokaler (7,4 procent). 
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Tabell 4 nedan beskriver arbetsmarknadsläget för ett antal olika yrken inom branschen 
det kommande året. Ett generellt arbetsmarknadspolitiskt problem inom bygg- och 
anläggningsverksamhet är att det finns ett överskott på lärlingar inom ett antal olika 
yrkesområden, framförallt inom el och bygg (men även inom andra områden som 
exempelvis VVS), samtidigt som det råder brist på erfarna och yrkeskunniga hantverkare. 
Med andra ord så befinner sig denna arbetsmarknad i obalans.  

Tabell 4. Arbetsmarknadsläget inom ett antal utvalda yrken inom bygg- och anläggning. 
Bedömning på ett års sikt. 

Brist 
Installationselektriker (767) 

Distributionselektriker (43) 

Balans 

VVS-montörer (535) 
Murare (380) 
Betongarbetare (343) 
Takmontörer (101) 

Överskott 
Träarbetare/snickare (1 317) 
Anläggningsmaskinförare (503) 
Målare (405) 

Totalt antal sysselsatta i branschen (16-64 år), 8 815  
Källa: SCB, RAMS (2011) 

Privata tjänster 
Den privata tjänstesektorn har under en längre tid varit sysselsättningsmotorn i svensk 
ekonomi. Sektorn är bred och omfattar företag inom handel, företagstjänster, transport, 
hotell- och restaurang, fastighetsverksamhet, information och kommunikation men även 
företag inom finans- och försäkringsverksamhet. Det faktum att de olika branscherna har 
vitt skilda inriktningar innebär att utvecklingen ofta varierar mellan branscherna. Vi 
återkommer till utvecklingen i del olika delbranscherna längre fram. 

Sammantaget för hela den privata tjänstesektorn pekar såväl KI:s barometerindikator 
som SCB:s tjänsteproduktionsindex7 på en viss förbättring under första kvartalet 2013 
jämfört med fjärde kvartalet 2012. Tjänsteproduktionsindex visar en ökning med 1,0 
procent under första kvartalet 2013 jämfört med fjärde kvartalet 2012. På motsvarande 
sätt visade KI:s barometerindikator för de privata tjänstenäringarna ett bättre 
stämningsläge under kvartal ett 2013 jämfört kvartal fyra 2012.8 En nivå fem punkter 
över nivån kvartal fyra 2012.  

Arbetsförmedlingens framåtblickande konjunkturindex (se figur 8) för den privata 
tjänstesektorn visar att optimismen har ökat markant sedan höstprognosen 2012.  

                                                             
7 För mer information se: http://www.scb.se/HA0104  
8 KI:s konfidensindikator för de privata tjänstenäringarna steg med fem punkter under kvartal ett 
2013 jämfört med kvartal fyra 2012. I april föll emellertid konfidensindikatorn tillbaka med 5 
enheter och låg därmed på en nivå 10 punkter under det historiska genomsnittet.  
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procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (oktober-december).9 
Enligt prognoser från Handels utredningsinstitut (HUI) väntas detaljhandelns 
försäljningsvolym (i riket) öka med 2,0 procent under 2013 jämfört med 2012. Historiskt 
sett är detta en relativt försiktig tillväxt. 

Arbetsförmedlingens undersökning visar att fyra av tio företag inom handeln förväntar 
sig att efterfrågan kommer att öka det kommande halvåret, medan enbart vart tionde 
företag tror att efterfrågan kommer att minska. Handeln har inga större rekryterings-
problem, det finns gott om personer, särskilt unga, som vill arbeta inom branschen.  

Hotell och restaurang 

Under 2012 ökade antalet hotellövernattningar i riket marginellt. Statistik från SCB och 
Tillväxtverket visar en ökning på 0,4 procent totalt sett över året jämfört med 2011. I 
Örebro län minskade dock antalet gästnätter med ca 8 procent under fjolåret jämfört med 
året innan. Arbetsförmedlingens undersökning visar att hotell och restaurangbranschen 
haft en något delad utveckling – nära 30 procent av företagen menar att efterfrågan har 
minskad under de senaste sex månaderna medan ca 25 anger att efterfrågan har ökat. 
Hotell- och restaurangbranschen är dock en starkt säsongsbetonad näringsgren och 
förväntningarna på det kommande halvåret är högt uppskruvade. Andelen företag som 
förväntar en ökad efterfrågan under det kommande halvåret uppgår till hela 42 procent. 
Endast 9 procent väntar sig en fortsatt minskad efterfrågan. Hotell- och 
restaurangbranschen är särskilt viktig för ungdomar då många ingångsjobb finns här. 

Transport 

Transportsektorn påverkas snabbt av konjunkturläget. Åkerierna möter även en ökad 
konkurrens från utländska chaufförer och åkerier, särskilt tydligt är detta inom 
fjärrtransporter. Den relativt svaga utvecklingen i ekonomin tillsammans med den 
ökande konkurrensen från utländska åkare återspeglar sig i Arbetsförmedlingens 
undersökning. Andelen företag som upplevt en minskad efterfrågan under det senaste 
halvåret är signifikant högre än andelen företag som upplevt en ökad efterfrågan.10  

Finansiell verksamhet och företagstjänster 

Näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster är en bred näringsgren som 
spänner över ett stort antal områden. Här ingår allt från bemanningsföretag och 
konsultföretag till bank- och försäkringsverksamheter. Sysselsättningen inom 
näringsgrenen har ökat trendmässigt under ett flertal år. Delvis beroende på att 
användningen av inhyrd personal via konsult- och bemanningsföretag tenderar att öka. 
På ett halvår till ett års sikt bedömer majoriteten av företagen inom näringsgrenen i länet 

                                                             
9 Se SCB – Pressmeddelande nummer 107 för mer information.  
10 Vårens undersökning visar att 26,5 procent av företagen inom branschen haft en minskad 
efterfrågan under de senaste sex månaderna medan 9,3 procent har haft en ökad efterfrågan. 
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att efterfrågan kommer att öka. Sysselsättningen inom näringsgrenen bedöms öka under 
prognosperioden.  

Brist och överskottsyrken i den privata tjänstesektorn 

I och med att den privata tjänstesektorn spänner över ett stort antal olika näringar och 
områden rymmer sektorn såväl överskottsyrken som bristyrken och paradoxyrken11. Ett 
typexempel på paradoxyrke är kockyrket, där det råder brist på erfarna kockar samtidigt 
som många kockar utan erfarenhet är inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. 
Exempel på bristyrken som ofta återfinns i företag inom den privata tjänstesektorn är: 
företagssäljare, IT-arkitekter, civil- och högskoleingenjörer, revisorer, 
motorfordonsmekaniker med flera. Typiska överskottsyrken är lagerpersonal, 
administratörer samt löne- och personalassistenter för att nämna några. 

På motsvarande sätt som tabell 3 och4 beskrev arbetsmarknadsläget för några typiska 
yrken inom industrin och byggsektorn, visar tabell 5 arbetsmarknadsläget för några 
vanliga yrken inom den privata tjänstesektorn. Även här anges antalet sysselsatta i yrket i 
länet inom parentes.  

Tabell 5. Arbetsmarknadsläget inom ett antal utvalda yrken inom den privata tjänstesektorn. 
Bedömning på ett års sikt. 

Brist 

Kockar (1 060) 
Företagssäljare (1 998) 
Fastighetsmäklare (252) 
Lastbilsförare (1 959) 
Lokförare (191) 

Balans 

Servitörer, hovmästare, bartendrar (336) 
Bagare och konditorer (184) 
Banktjänstemän(456) 
Inköpare(364) 
Fastighetsskötare (1 257) 
Maskinreparatörer (787) 
Bussförare (612) 

Överskott 
 
 

Köks- och restaurangbiträden (1 481) 
Försäljare, dagligvaror (1 956) 
Marknadsanalytiker och marknadsförare (256) 
Vaktmästare (176) 
Lagerarbetare (2 458) 
Truckförare (546) 
Taxiförare (457) 

Totalt sysselsatta i branschen (16-64 år), 42 063 
Källa: SCB, RAMS (2011) 

  

                                                             
11 Ett paradoxyrke är ett yrke där det finns en brist på erfaren arbetskraft samtidigt som det finns ett överskott 
på arbetskraft utan erfarenhet. 
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Jord- och skogsbruk 
Jord- och skogsbruket är den bransch som visar lägst förväntningar på de kommande sex 
månaderna enligt Arbetsförmedlingens undersökning. Det svenska jordbruket befinner 
sig i en pressad och utsatt situation, med dålig lönsamhet och vikande 
produktefterfrågan. Lantbruket är utsatt för hård internationell konkurens och det finns 
en osäkerhet kring prisutvecklingen. Köttproducenter och mjölkbönder befinner sig i en 
särskilt utsatt situation. 

Skogsbruket är å sin sida starkt exportberoende12 och den vikande internationella 
konjunkturen har haft en starkt negativ effekt på den svenska skogsnäringen. Även 
valutakursen, framförallt det relativa värdet på den amerikanska dollarn, är viktig för 
industrin. En relativt starkare krona gör svenska varor och produkter dyrare, vilket får till 
följd att exporten hämmas. 

Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruket har trendmässigt minskat under flera 
årtionden. Utvecklingen går mot att verksamheten bedrivs i större enheter vilket kräver 
större anläggningar och större investeringar i maskiner och annan utrustning. 
Sysselsättningen förvantas dock vara oförändrad inom jord- och skogsbruket under 
prognosperioden. 

Tabell 6 beskriver arbetsmarknadsläget för några typiska yrken inom jord- och 
skogsbruket. Även här anges antalet sysselsatta i yrket i länet inom parentes, samt det 
totala antalet anställda inom jord- och skogsbruket i Örebro (år 2011).  

Tabell 6. Arbetsmarknadsläget inom ett antal utvalda yrken inom jord- och skogsbruk. 
Bedömning på ett års sikt.  

Brist Lantmästare (21) 

Balans 
Maskinförare (lantbruk, skog) (295) 
Skogsarbetare (192) 

Överskott Trädgårdsarbetare (490) 

Totalt sysselsatta i branschen (16-64 år), 2 146 

Källa: SCB, RAMS (2011) 

  

                                                             
12 Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin 
för mellan 11 och 13 procent (se Halvarsson, H. och Lundberg C. (2012), Skogsindustrin – En 
faktasamling, Skogsindustrierna). 
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Offentliga tjänster 
För flertalet av länets kommuner summeras 2012 med ett gott resultat. Exempelvis gjorde 
Örebro kommun ett överskott på drygt 60 miljoner kronor. Det goda resultatet förklaras 
delvis av ett fåtal större engångsintäkter och delvis av en god kontroll på ekonomin. För 
2013 och 2014 bedömer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att skatteunderlaget 
kommer att växa något, främst på grund av höjda pensioner. 

Arbetsförmedlingens undersökning visar att antalet arbetsställen inom den offentliga 
sektorn som anger övertalighet i förhållande till budget har minskat med 16 
procentenheter sedan hösten 2012, från 36 procent till 20 procent. Vidare så indikerar 
Arbetsförmedlingens undersökning att såväl den kommunala sektorn som landstinget 
kommer att vara återhållsamma med nyrekryteringar under prognosperioden. 

En gemensam utmaning för den kommunala sektorn är att de yngre barnkullarna ökar i 
antal, samtidigt som äldre elevkullarna till gymnasiet minskar. De demografiska 
förändringarna har också lett till att det nu finns en brist på förskollärare men ett 
överskott på gymnasielärare i länet. Arbetsgivarna upplever dock brist på yrkeslärare, 
samt matematik- och NO-lärare. En annan utmaning för den offentliga sektorn är att 
antalet äldre som arbetar inom sektorn är relativt stort. I synnerhet är andelen äldre (55-
64 år) inom grundskolan hög. Under de kommande åren kan vi därför förvänta oss en 
generationsväxling i grundskolan. Ytterligare en utmaning för skolväsendet är införandet 
av lärarlegitimationen.13 I tabell 7 visas arbetsmarknadsläget för några olika yrken inom 
den offentliga sektorn. Antalet sysselsatta i yrket i länet anges inom parentes.  

Tabell 7. Arbetsmarknadsläget inom ett antal utvalda yrken inom den offentliga sektorn. 
Bedömning på ett års sikt. 

Brist 

Lärare i grundskolan (2 435) 
Gymnasielärare (1 928) 
Läkare (1 046) 
Barnmorskor (197) 
Tandläkare (168) 

Balans 

Fritidspedagoger (1 340) 
Undersköterskor (6 092) 
Sjukgymnaster (300) 
Tandhygienister (128) 
Behandlingsassistenter (621) 

Överskott 

Lärare i estetiska och praktiska ämnen (565) 
Arbetsterapeuter (379) 
Dietister (17) 
Vårdbiträden, personliga assistenter (3 737) 
Barnskötare (2 545) 

Totalt sysselsatta i branschen (16-64 år), 41 965 
Källa: SCB, RAMS (2011) 

                                                             
13 Införandet av lärarlegitimationen innebär bland annat att endast de lärare som är legitimerade 
kommer att få ansvara för undervisningen och sätta betyg. 
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nästan lika många arbetssökande fått arbete under det senaste året som antalet som sökte 
arbete i yrket vid ett givet datum. (Uppgifterna om utbildning och/eller erfarenhet i yrket 
är hämtade från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.)14 

Statistik av detta slag är färskvara. En stor del av de som fanns som sökande i yrket vid en 
viss tidpunkt är inte längre inskrivna på Arbetsförmedlingen några månader senare. Man 
kan ändå dra vissa slutsatser utifrån den statistik som visas i tabellen nedan. I många fall 
har de sökande hög kompetens och stor erfarenhet inom de yrken som man söker jobb 
inom. Till exempel har över 80 procent av de som söker arbete i yrken där det krävs 
teoretisk specialistkompetens inom hälso- och sjukvård den utbildningsnivå som krävs (i 
praktiken universitets- eller högskoleutbildning). Nästan tre fjärdedelar av dem har 
erfarenhet av yrket. Även de som söker arbete i yrken där det inte krävs särskild yrkes-
utbildning har i de flesta fall jobbat i yrket tidigare och har arbetslivserfarenhet därifrån. 

Arbetsgivare som letar efter en speciell kompetens har alla möjligheter att få uppgifter om 
tillgång på utbildad eller erfaren arbetskraft inom det specifika yrket när som helst under 
året. 

Tabell 8. Arbetssökande efter yrke, Örebro län. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

                                                             
14 Tabell 8 till 11 avser mars 2013. SSYK1 innebär den sökandes första yrkesval. Flera yrkesval kan 
förekomma men om man räknar in alla val blir resultatet dubbelräkning. I detta fall är totalsumman 
samma som antalet sökande i gruppen.  

Antal Därav med Antal till
Sökt yrke (SSYK1) arbetssökande utbildning erfarenhet arbete

mars 2013 senaste året
Ledningsarbete 155 58% 92% 150
Teoretisk specialistkompetens inom teknik och it 164 84% 68% 145
Teoretisk specialistkompetens inom hälso- och sjukvård 52 83% 87% 43
Lärare inom universitet, gymnasie- och grundskola 159 62% 87% 260
Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 346 77% 66% 381
Tekniker och högskoleingenjörer 425 78% 68% 357
Hälso- och sjukvård med kortare högskoleutbildning 76 78% 75% 103
Lärare med kortare högskoleutbildning (ex förskollärare) 75 68% 91% 94
Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 719 58% 81% 747
Kontorsarbete mm 1 311 47% 77% 1 005
Kundservicearbete 379 30% 72% 408
Vård- och omsorgspersonal (ex vårdbiträde, frisör, säkerhet) 2 426 44% 77% 2 238
Försäljare inom detaljhandeln 1 778 26% 74% 1 467
Jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 620 41% 86% 462
Gruv-, bygg- och anläggningsarbetare 872 69% 84% 1 010
Metallhantverk, reparatörsarbete 846 67% 77% 667
Finmekaniskt och grafiskt hantverk 43 44% 81% 26
Annat hantverksarbete (ex slaktare, bagare, möbelsnickare) 208 46% 88% 152
Processoperatörsarbete 137 56% 93% 108
Maskinoperatörs- och monteringsarbete 1 186 49% 87% 909
Transport och maskinförare 940 86% 73% 1 067
Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2 216 72% 1 314
Lantbruksarbete utan krav på särskild yrkesutbildning 8 100% 16
Annat arbete utan krav på yrkesutbildning 182 83% 125
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Som nämnts tidigare anger nästan vart femte arbetsgivare (18 procent) i Örebro län i 
vårens undersökning att det har varit svårt att rekrytera kompetent personal under de 
senaste sex månaderna. Det är ingen exceptionellt stor brist på arbetskraft på 
arbetsmarkanden som arbetsgivarna upplever, men det är ändå något som kan bidra till 
en minskad effektivitet bland länets företag. Med en ökad efterfrågan på arbetskraft och 
en pågående generationsväxling kommer det med stor sannolikhet att bli svårare för 
företagen att hitta rätt kompetens de kommande åren. Därför är det viktigt att 
arbetsgivarna vidgar sina vyer och letar arbetskraft även bland grupper som man kanske 
inte tänker på i första hand. 

Arbetssökande i de så kallade utsatta grupperna tenderar att bli allt fler. Samtidigt finns 
det mycket kompetens i form av utbildade arbetssökande och sökande med erfarenhet av 
olika yrken i dessa grupper. Till de utsatta grupperna hör arbetssökande med högst 
förgymnasial utbildning, arbetssökande med funktionshinder som innebär nedsatt 
arbetsförmåga, arbetssökande födda utanför Europa samt äldre arbetssökande som är 55 
år eller äldre. I många fall finns det ekonomiska subventioner som uppväger en eventuellt 
lägre arbetsförmåga. 

En grupp av arbetssökande som tenderar att ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden 
är personer födda utanför Europa. I vissa fall kan problemen kopplas till kort utbildning 
och/eller till erfarenhet från yrken som inte finns i Sverige. I tabell 9 visas antalet 
nyanlända15 utomeuropeiskt födda som var inskrivna arbetssökande på någon av länets 
arbetsförmedlingar i slutet av mars. I tabellen framgår att många har akademisk 
bakgrund och också arbetslivserfarenhet från yrken där det krävs eftergymnasial 
utbildning. Majoriteten av de sökande har utbildning för det yrke där de söker arbete. Här 
finns en stor outnyttjad arbetskraftsresurs som arbetsgivare bör kunna beakta i mycket 
större utsträckning. 

Tabell 9. Arbetssökande, nyanlända invandrare, Örebro län.  

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

                                                             
15 Det vill säga personer födda utanför EU/EES och som fått uppehållstillstånd för mindre än 36 
månader sedan. 

Sökande med Sökande med

Nyanlända arbetssökande Gymnasieutbildning Eftergymnasial utbildning
Sökt yrke (SSYK1) Antal Utb i yrket Erf i yrket Antal Utb i yrket Erf i yrket
Arbete inom jord- och skogsbruk, trädgård 2 50% 50% 1 100% 0%
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsva 23 83% 40 75% 83%
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 10 80% 69 83% 74%
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 62 58% 32 72%
Hantverksarbete inom bygg och tillverkning 33 27% 97% 8 38% 100%
Kontors- och kundservicearbete 24 33% 75% 23 61% 70%
Ledningsarbete 1 0% 100% 6 50% 100%
Process- och maskinoperatörsarbete, transport 21 29% 86% 5 80% 60%
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 89 18% 71% 37 30% 86%
Totalsumma 265 22% 74% 222 59% 78%
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Tabell 10 nedan visar tillgången på arbetskraft i olika yrkesgrupper bland sökande med 
funktionshinder. I tabellen visas sökande med gymnasieutbildning och eftergymnasial 
utbildning. Andelen sökande som har erfarenhet i det sökta yrket ligger i allmänhet över 
70 procent, ibland mycket högre. Här finns kompetens som inte utnyttjas och som skulle 
kunna tillföra stor kunskap och mycket erfarenhet till arbetsmarknaden. 

Inom sökandegruppen finns även ett antal personer med akademisk utbildning och med 
arbetslivserfarenhet. Här återfinns många sökande som skulle kunna minska 
rekryteringsproblemen bland nyckelkompetenser i företag. Även bland gymnasie-
utbildade finns många med omfattande erfarenhet i yrket. 

Tabell 10. Arbetssökande med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, 
Örebro län.  

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Bland äldre arbetssökande är utbudet av både utbildad och erfaren arbetskraft ännu 
större. I yrken där det krävs teoretisk specialistkompetens (i praktiken universitets-
utbildning) har 77 procent av de sökande över 55 år nödvändig utbildning och 92 procent 
har erfarenhet av arbetsuppgifter i yrket. I genomsnitt har 91 procent erfarenhet i sökt 
yrke i gruppen. Se tabell 11. 

Tabell 11. Äldre arbetssökande (55 år eller äldre), Örebro län. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen  

 

Sökande med Sökande med

Arbetssökande med nedsatt funktionsförmåga Gymnasieutbildning Eftergymnasial utbildning
Sökt yrke (SSYK1) Antal Utb i yrket Erf i yrket Antal Utb i yrket Erf i yrket
Arbete inom jord- och skogsbruk, trädgård 87 52% 77% 16 44% 75%
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande 86 77% 76 71% 74%
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 18 61% 47 79% 79%
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 197 78% 27 85%
Hantverksarbete inom bygg och tillverkning 138 61% 80% 23 70% 87%
Kontors- och kundservicearbete 179 46% 75% 42 62% 83%
Ledningsarbete 2 0% 100% 6 83% 83%
Process- och maskinoperatörsarbete, transport 191 69% 77% 21 52% 71%
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 387 42% 78% 77 47% 86%
Totalsumma 1285 48% 77% 335 60% 80%

Sökande med Sökande med

Äldre arbetssökande (55+) Gymnasieutbildning Eftergymnasial utbildning
Sökt yrke (SSYK1) Antal Utb i yrket Erf i yrket Antal Utb i yrket Erf i yrket
Arbete inom jord- och skogsbruk, trädgård 49 39% 96% 10 60% 90%
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande 97 93% 92 79% 95%
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 25 88% 107 77% 92%
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 65 85% 18 83%
Hantverksarbete inom bygg och tillverkning 119 78% 98% 20 75% 100%
Kontors- och kundservicearbete 112 71% 92% 46 65% 87%
Ledningsarbete 9 67% 89% 23 83% 96%
Process- och maskinoperatörsarbete, transport 131 71% 93% 25 72% 88%
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 157 55% 90% 71 52% 87%
Totalsumma 764 63% 92% 412 69% 91%

Arbetssökande med funktionsnedsättning 
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Arbetslöshet - prognos  
Under årets inledande månader har antalet arbetslösa i länet utvecklats i linje med den 
prognos som lades hösten 2012. I Arbetsförmedlingens senaste prognos, som 
publicerades i december 2012, bedömdes arbetslösheten stiga till 14 000 personer som 
månadsgenomsnitt för fjärde kvartalet 2013. I den reviderade prognosen väntas 
arbetslösheten öka något ytterligare. Som månadsgenomsnitt för fjärde kvartalet bedöms 
antalet inskrivna arbetslösa stiga till 14 100 personer vilket motsvarar en ökning med 400 
personer jämfört med fjärde kvartalet 2012. Först under andra halvan av 2014 väntas 
efterfrågan på arbetskraft ha ökat tilläckligt mycket för att antalet arbetslösa skall minska 
i reella tal. Till fjärde kvartalet 2014 bedöms antalet arbetslösa i länet vara på en nivå runt 
13 600 personer.  

Tabell 12. Totalt antal inskrivna arbetslösa. Örebro län. 

  Antal Förändring mot motsvarande kvartal året innan 

2012 kvartal 4 13 700 1 100 

2013 kvartal 4 14 100 400 

2014 kvartal 4 13 600 – 500 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Arbetslöshetens struktur 
Arbetslösheten är något högre i Örebro län än genomsnittet för riket. Under första 
kvartalet 2013 var i genomsnitt 10,1 procent av arbetskraften i länet arbetslösa, vilket kan 
jämföras med 8,8 procent i riket. I likhet med riket är arbetslösheten bland män är högre 
än bland kvinnor. Räknat som månadsgenomsnitt för första kvartalet 2013 uppgick 
andelen arbetslösa män i länet till 10,6 procent. Motsvarande siffra för kvinnor var 9,5 
procent. 

Jämfört med riksgenomsnittet visar Örebro län en avsevärt högre arbetslöshet bland 
utomeuropeiskt födda, vilket tyder på att arbetsgivarna inte fått upp ögonen för den 
kompetens som finns bland arbetssökande i gruppen. Dock är arbetslösheten bland 
personer med eftergymnasial utbildning lägre i länet än i riket som helhet. Hos gruppen 
med eftergymnasial utbildning uppgår arbetslösheten till 5,1 procent, vilket kan jämföras 
med 5,3 procent för riket. En grupp som sticker ut är ungdomar i åldern 18-24 år. Bland 
ungdomar är andelen arbetslösa ungefär dubbelt så hög som andelen för hela gruppen 
arbetslösa (16-64 år). I sammanhanget är det dock värt att nämna att arbetskrafts-
deltagandet bland ungdomar i åldern 18-24 år är väsentligt lägre än bland den äldre delen 
av befolkningen. Den relativa arbetslösheten bland ungdomar blir därför något inflaterad. 
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Tabell 13. Arbetslöshetens struktur, kvartal 1 2013. Andel (%) arbetslösa av registerbaserad 
arbetskraft i respektive grupp. Örebro län. 

Kommun 
Totalt 
16-64 

år 
Kvinnor Män 

Unga 
18-24 

år 

Äldre 
55-64 

år 

Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Utbildning 

Grund-
skola 

Gym-
nasial 

Efter-
gymnasial 

Askersund 7,0 7,5 6,5 18,9 5,0 6,5 16,0 10,7 6,7 4,8 

Degerfors 10,1 10,6 9,7 22,9 6,4 8,1 27,8 20,4 8,6 6,4 

Hallsberg 11,4 11,7 11,1 26,7 7,2 9,1 29,2 23,9 9,8 5,4 

Hällefors 13,6 12,0 14,9 27,3 8,5 11,7 27,6 20,6 13,8 7,9 

Karlskoga 10,8 10,0 11,6 20,9 8,4 8,6 26,1 27,1 9,6 5,3 

Kumla 8,3 8,4 8,2 20,4 5,1 6,5 23,7 17,6 7,8 4,4 

Laxå 10,6 11,6 9,7 27,1 7,1 9,5 19,0 17,1 10,0 6,5 

Lekeberg 5,8 5,8 5,9 16,9 3,7 5,4 15,2 10,7 5,7 3,4 

Lindesberg 12,2 11,3 13,0 27,5 7,2 9,3 34,0 27,6 10,4 6,8 

Ljusnarsberg 10,8 10,0 11,4 21,9 8,5 9,3 22,8 22,6 8,2 8,4 

Nora 9,5 8,9 10,0 23,5 6,0 7,6 26,2 21,5 8,9 4,8 

Örebro 10,0 9,1 10,8 18,6 6,9 6,9 25,6 28,1 10,1 4,9 

Länet 10,1 9,5 10,6 20,8 6,8 7,6 26,1 24,4 9,6 5,1 

Riket 8,8 8,2 9,3 17,8 6,7 6,6 20,4 20,0 8,7 5,3 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB. 

Skillnaden i arbetslöshet mellan den kommun som har den lägsta respektive högsta 
arbetslösheten är mycket stor. Detta är typiskt för en region med en stark centralort och 
omgivande landsbygd med strukturella problem på arbetsmarknaden. Samtidigt kan det 
vara ett tecken på att den interregionala matchningen inte fungerar så bra som den borde. 
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Om prognosen 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning utgör basen för prognosbedömningarna. 
Undersökningens urval är stratifierat för att så långt som möjligt likna näringslivets 
struktur i länet vad gäller branscher och arbetsplatserna storlek. I Örebro län ingick 450 
arbetsställen inom det privat näringslivet och svarsfrekvensen blev 82 procent i vårens 
undersökning. För offentlig verksamhet är undersökningen heltäckande inom kommuner 
och landsting. Dessutom görs intervjuer med ett urval av statliga arbetsställen. 
Svarsfrekvensen för offentlig verksamhet blev 96 procent i vårens undersökning. För att 
vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort, vilket ökar 
resultatens tillförlitlighet. Arbetsförmedlarna genomför intervjuerna och merparten av 
dessa sker vid ett personligt möte. Arbetsgivarna lämnar uppgifterna under 
sekretesskydd. Till stöd för bedömningar och analyser används även ett flertal andra 
källor; statistik som beskriver historiska förlopp, bedömningar om framtiden och 
framåtsyftande ekonomiska indikatorer. 

 

För dig som är intresserad av mer detaljer kring vår undersökning finns mer information 
på www.arbetsformedlingen.se/prognoser. 
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Källor 

Detta är ett urval av de underlag som ligger till grund för prognosens analyser och 
slutsatser. 

 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning (kvantitativt och kvalitativt material) 

 Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik (nyanmälda platser, varsel, inskrivna 

arbetslösa, deltagare i program med aktivitetsstöd) 

 Branschorganisationer 

 Konjunkturinstitutet  

 Riksbanken 

 Statistiska centralbyrån (SCB). Statistik: Arbetskraftsundersökningen (AKU), 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), Kortperiodisk 

sysselsättningsstatistik (KS). 
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Efterfrågade yrken och kompetenser i Örebro län under 2013
Administra va assistenter                                                  datavana engelska bokföring

Administratörer i offentlig förvaltning                          organisationsutveckling natinalekonomi datavana

 Apotekare                                                                                  kvalitetssäkring

Bankjänstemän                                                                        rådgivning högskola serviceinriktad

Behandlingsassistenter m.fl.                                             KBT psykisk inriktning ADHD

 Biologer                                                                                   genetik högskola rättsmedicin

Biomedicinska analy ker                                                    mikrobiologi läkemedel

Brevbärare m.fl.                                                                       körkort god fysik fingerfärdig

 Bussförare                                                                  yrkesförarbevis svenska bemötande

Bu kskassörer, bilje örsäljare m.fl.                              kassavana kundbemötande bransckunskap

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker                 entreprenad projektering inköp

Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.         körkort yrkesbevis målning

Chefer för mindre enheter; offentlig förvaltning     högskola personal budget

Chefer för övriga mindre företag och enheter           ekonomi företagsledning säljare

Civilingenjörer m.fl., kemi                                                  specifika materialkunskaper

Civilingenjörer m.fl., maskin                                              CAD CNC bearbetningssystem

Dataoperatörer                                                                        digitala medier affärssystem cad/cam

Datatekniker                                                                             cobol java telefoni

Dri maskinister m.fl.                                                             fastighetsteknik styr‐ och regler energiteknik

Ekonomiassistenter m.fl.                                                     export fakturering bokföring

Ekonomichefer och administra va chefer                    verksamhetsutveckling entreprenörskap redovisning

Elingenjörer och eltekniker                                                elnät elkraft marknadsföring

Elmontörer och elreparatörer                                            lokalnät svets automation

Fas ghetsskötare                                                                    bygg elbehörighet förvaltning

Fordonsmontörer m.fl.                                                         lean handverktyg noggrann

Förare av jordbruks‐ och skogsmaskiner                       grönt kort maskinunderhåll reparationsvana

Företagssäljare                                                                         it‐kompetens teknik språk

Förskollärare och fri dspedagoger                                  legitimation specialpedagogik språk

Försäkringstjänstemän m.fl.                                               skadereglering diplom säljkunskap

Försäljare, dagligvaror                                                          livsmedelskunskap produktkännedom servicetänk

Försäljare, fackhandel                                                          bygg produktkännedom körkort

Golvläggare                                                                               GVK körkort yrkesbevis

Grundskollärare                                                                       lärarlegitimation ma/no yrkesämnen

Gruv‐ och bergarbetare                                                        borrning sprängning C‐kort

Gymnasielärare i allmänna ämnen                                  legitimation språk ämnesbehörighet

Gymnasielärare i yrkesämnen                                           tunga fordon media vård och omsorg

Hotell‐ och kontorsstädare m.fl.                                       yrkesutbildning körkort ostraffad

Hovmästare, servitörer och bartendrar                         dryckeskunskap erfarenhet försäljning

Ingenjörer och tekniker; elektronik, teleteknik        resor software projekt

Installa onselektriker                                                           servicevana fysiskt arbete programmering

Journalister, förfa are, informatörer m.fl.                  multikunskaper video högskola

Kemiingenjörer och kemitekniker                                   lean arbetsmiljö engelska

Kockar och kokerskor                                                             gourmet livsmedelskunskap planering

Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl.                 löner medicin utbildning

Kriminalvårdare                                                                       beteendevetenskap kommunikation juridik

Köks‐ och restaurangbiträden                                           utbildning enklare matlagning kassavana

Lagerpersonal                                                                           datavana kundservice truckkort

Lastbils‐ och långtradarförare                                            YKB ADR distribution

 Lokförare                                                                                  datakunskap teknikkunskaper god hälsa

 Läkare                                                                                     psykiatrisk vård allmänmedicin legitimation

Lärare i este ska och prak ska ämnen                           träslöjd legitimation ämnesbehörighet

Maskiningenjörer och maskintekniker                          CAD resor teknisk fysik

Maskinmekaniker, ‐montörer och ‐reparatörer         PLC svets hydraulik

Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri       erfarenhet livsmedelshygien HACCP

Montörer, el‐ och teleutrustning                                     elektronik elkompetens ritningsläsning
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Renhållnings‐ och återvinningsarbetare                    maskinförare C‐kort

Resebyrå‐ och turistbyråtjänstemän                            säljerfarenhet aktuella dataprogram serviceminded

Revisorer m.fl.                                                                       mastersexamen skattekonsultation bokslut

Sjuksköterskor, medicin/kirurgi                                     anestesi distrikt demens

Skogsbrukare                                                                          planläggning erfarenhet naturvård

Skötare och vårdare                                                             LSS handledarerfarenhet psykiatri

 Smeder                                                                                     värmebehandling svets maskinunderhåll

Socialförsäkringstjänstemän                                           socionom personlig lämplighet

Svetsare och gasskärare                                                     licenser aluminium resor

Systemerare och programmerare                                  .Net C++ affärsmässighet

Tandhygienister                                                                    legitimerad blekning kosmetisk behandling

Tandläkare                                                                               legitimation

Telefonister                                                                            servicevana svenska engelska

Truckförare                                                                              TLP10 terminalarbete kundbemötande

Trädgårdsanläggare m.fl.                                                   maskinbehörighet c‐kort skötsel av bostadsområde

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.                  geriatrik hemtjänst körkort

Vaktmästare m.fl.                                                                 tekniskt utbildad datavana serviceminded

Verktygsmaskinoperatörer                                              LEAN flermaskinskompetens ritningsläsning

VVS‐montörer m.fl.                                                             yrkesbevis heta arbeten ritningsläsning

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.                körkort personlig lämplighet teckenspråk

Väktare och ordningsvakter                                             natt ensamarbete körkort

Övriga maskinoperatörer och montörer                    HACCP robotsvets materialkunskap

Övriga servicearbetare                                                      underhåll teknik kundbemötande

Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl.                       databaser teknisk kompetens uthyrning
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för Örebro län är en del av 
Arbetsförmedlingens prognosarbete. 
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser 
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet. 
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna. 
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvariga utredare för denna prognos är Andreas Mångs, 010-488 31 94 
och Jan Sundqvist, 010-486 48 42.

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna 
för ett speciellt yrke, rekommenderar vi vår webbapplikation 
Yrkeskompassen. Den uppdateras två gånger per år. 
Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. 
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken. 
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden. 
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjlighetern de närmaste 
fem och tio åren. I publikationen Var finns jobben? 
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.

Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2013.
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