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Sammanfattning
Konjunkturen i Örebro län fortsätter att återhämta sig och efterfrågan på varor och tjänster
har ökat sedan prognosen hösten 2014. Näringslivets högt ställda förväntningar infriades dock
inte riktigt under det gångna halvåret. Omvärldsläget gör att återhämtningen i länet och Sverige inte når upp till de nivåer som tidigare förväntats. Industrin har haft och kommer fortsatt
ha det något trögt. Det innebär att återhämtningen tar fart först under 2016 och därefter. Ett
Europa som signalerar en något positivare tro på framtiden ger förhoppningar om skjuts
framåt för svensk ekonomi. USA kommer fortsätta agera motor för omvärldstillväxten och det
gynnar de företag som bedriver handel med landet.
I Örebro län uppvisar näringslivet en optimistisk framtidstro. Förväntningarna inför det
kommande halvåret är starkare än normalt enligt Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Över
hälften av arbetsgivarna i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning tror på en ökad efterfrågan på varor och tjänster. Samtidigt är det en tudelad bild vi ser inom länets näringsliv. Privata
tjänster och byggverksamhet har en stark optimism. Det byggs fler bostäder i länet än tidigare
och detta förväntas fortgå under prognosperioden. Industrin dras däremot fortfarande med
relativt låg efterfrågan och 2015 förväntas fortsätta vara ett ganska trögt år. Den offentliga
tjänstesektorn bedömer att tjänsteproduktionen ökar under prognosperioden. En befolkning
som ökar gör att det är relativt hög efterfrågan på offentliga tjänster.

Sysselsättningen klättrar uppåt i små steg
Trots att arbetsmarknaden upplevts som relativt stark i länet stod sysselsättningen still under
2013. Det kan delvis förklaras av industrins nedgång. Därefter har arbetsmarknaden uppvisat
positiva signaler med minskande arbetslöshet och optimistiska företag. Med en ökad efterfrågan och större vilja från arbetsgivarna att anställa fler kommer sysselsättningen i länet att öka.
Under 2015 bedöms den öka med 700 personer och ytterligare med 900 personer under 2016.
Det är främst offentlig tjänstesektor som bidrar till ökningen men även den privata tjänstesektorn står för en stor del. Då fler bostäder byggs kommer också antalet sysselsatta inom bygg att
öka. Industrin förväntas minska antalet sysselsatta något under 2015 men minskningen upphör under 2016. Antalet sysselsatta i länet bedöms uppgå till nästan 126 200 personer under
fjärde kvartalet 2015 och till nästan 127 100 i slutet av 2016.

Arbetslösheten minskar långsammare
Under 2014 minskade arbetslösheten mer än förväntat, men minskningen har dämpats under
början av 2015. Bedömningen är dock att minskningen kommer att fortsätta fram till slutet av
2016. Det är färre som skriver in sig på Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna har ett stort
rekryteringsbehov. Främst minskar arbetslösheten bland ungdomar men det gäller även för
totalen. Det är positivt för ungdomar som söker jobb att branscher som handel och hotell och
restaurang går bra. I april 2015 låg arbetslösheten på 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften, vilket motsvarar över 11 200 personer inskrivna som arbetslösa. Lägst arbetslöshet i länet hade Lekeberg följt av Askersund. Högst var den i Ljusnarsberg och Laxå. Arbets-
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marknaden kommer att förstärkas gradvis under prognosperioden och arbetslösheten bedöms
därmed minska. Fjärde kvartalet 2015 kommer det vara cirka 500 färre inskrivna arbetslösa i
länet, jämfört med fjärde kvartalet 2014. Fram till fjärde kvartalet 2016 kommer det vara ytterligare 700 färre inskrivna arbetslösa i Örebro län. Det innebär att antalet inskrivna arbetslösa
förväntas uppgå till cirka 10 400 personer i slutet av 2016.

Utsatta grupper växer
Högst arbetslöshet finns bland utrikes födda och personer med låg utbildningsnivå. På arbetsmarknaden finns det grupper som har en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden. Här
ingår utomeuropeiskt födda, personer med högst förgymnasial utbildning, personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre inskrivna arbetslösa. Startsträckan för att komma ut i arbete är ofta längre för dessa personer och det krävs mer aktiva
åtgärder från Arbetsförmedlingens sida. Grupperna växer och utgör en allt större andel av det
totala antalet inskrivna arbetslösa i länet. Nästan 7 av 10 inskrivna arbetslösa ingår i någon av
de utsatta grupperna. Främst förklaras detta av ett stort inflöde av personer som är födda utanför Europa. Gapet mellan det som Arbetsförmedlingen kallar utsatta grupper och övriga
inskrivna blir allt större. Personer med stark ställning på arbetsmarknaden kommer ut i arbete
i större utsträckning på bekostnad av att personer med utsatt ställning som blir kvar i arbetslöshet. Personer i utsatta grupper blir ofta kvar i arbetslöshet under längre perioder. Lägst
arbetslöshet är det bland personer med eftergymnasial utbildning samt de som är inrikes
födda.

Ständiga utmaningar på arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden i länet står fortfarande inför stora utmaningar. Det är bland annat demografiska utmaningar där befolkningen blir allt äldre och den arbetsföra befolkningen minskar.
När färre arbetar minskar skatteunderlaget och välfärden blir mer utsatt. En äldre befolkning
innebär dessutom ett ökat tryck på välfärdstjänster, exempelvis vård och omsorg. Här finns
stora utmaningar för att lyckas bibehålla välfärd och för att trygga kommunernas kompetensförsörjning inför framtiden. Samtidigt som länet handskas med dessa problem ökar även antalet inskrivna som har en svårare ställning på arbetsmarknaden. Det ställer höga krav på Arbetsförmedlingen men även på andra aktörer. Dessa personer behöver aktiva insatser för att
lyckas etablera sig i yrkeslivet. Praktik och subventionerade anställningar är exempel på åtgärder som kan användas. Trots att det finns många arbetslösa i länet signalerar flera arbetsgivare
att de inte får tag i den kompetens som behövs. Här måste matchningsarbetet i länet bli bättre
eftersom det är ineffektivt att ha oanvänd kompetens som istället skulle kunna minska bristen.
Invandringen som sker till länet är en stor resurs som vi måste ta tillvara på ett bättre sätt.
Många nyanlända har utbildning och erfarenhet inom yrken där arbetsgivarna signalerar rekryteringssvårigheter. Samtidigt behöver vi fortsätta belysa vikten av utbildning för att öka
möjligheterna till jobb.
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Konjunkturläget i Örebro län
Svensk ekonomi drivs på av inhemsk efterfrågan och relativt starka hushåll som har hög konsumtion. Ökande bostadsinvesteringar kommer ha ett bidrag till svensk tillväxt och förhoppningar är även att det privata näringslivet ökar sina investeringar. Omvärldsekonomin fortsätter likt tidigare prognoser att uppvisa en tudelad utveckling. Hela världsekonomin visar på
tillväxt men i något långsam takt. USA förväntas fortfarande axla rollen som motorn i omvärldstillväxten och den inbromsning vi sett i USA i början av året bedöms som tillfällig. En
allt starkare arbetsmarknad i landet visar att deras ekonomi går åt rätt håll. Blickar vi lite
närmare Sverige är det ett Europa som visar på en något ljusare framtid än föregående prognos. Framåtblickande indikatorer för euroområdet har stärkts och det förväntas bli ett starkare 2015 än vad tidigare bedömningar sade. Tyskland är en starkt bidragande faktor till förbättringen men även Spanien har en tydlig återhämning. För Storbritannien går det också bra
och det får positiva effekter för svensk export. En svagare euro bidrar positivt till länder som
har en stor export och bådar gott för återhämtningen av Europa. En starkare omvärld gynnar
ett exportberoende land som Sverige och förväntningarna är att exporten får en skjuts när vi
ser en starkare återhämtning runt omkring oss.
I maj visade barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet en nivå som var något över det
historiska genomsnittet.1 Det har synts en nedgång i barometerindikatorn under årets första
månader vilket tyder på en något långsammare tillväxt under den perioden. Men nu är läget
positivt och barometerindikatorn signalerar ett något starkare läge än normalt. Det var industrin och hushållen som bidrog till en ökning i majmätningen. Industrin har gått från ett läge
som är sämre än normalt till att nu ligga på normala nivåer.
Svensk ekonomi står fortfarande relativt stark i den tudelade omvärld vi ser och en fortsatt
återhämtning kan förväntas ske. Sysselsättningen i Sverige ökar, även om sysselsättningstillväxten dämpats under senare tid. Arbetslösheten har minskat långsamt trots ökad sysselsättning men detta förklaras av en växande arbetskraft. Arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft är på fortsatt höga nivåer och visar just nu inga tendenser att utvecklas negativt. Så trots
att arbetslösheten minskar långsamt sker det väldigt många rekryteringar på den svenska arbetsmarknaden.

Näringslivet i länet tror på ökad efterfrågan
Enligt Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar näringslivet i Örebro län en relativt
stark optimism för kommande halvåret. Näringslivets förväntningar på det kommande halvåret är starkare än normalt. Det pekar på att det förväntas gå något bättre framöver. Bland
företagen anger 53 procent att efterfrågan förväntas öka under det kommande halvåret och
endast 4 procent tror på en minskad efterfrågan på deras varor och tjänster. Konjunkturindikatorn har haft en positiv utveckling sen hösten 2012 men har nu sjunkit en aning. Så trots en
optimistisk syn på kommande halvåret är det en något mer dämpad syn nu. Det är dock en viss
1

Konjunkturbarometern maj 2015, Konjunkturinstitutet

6

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Örebro län

ökning jämfört med våren 2014 då större andel trodde på en minskad efterfrågan. De flesta
branscherna i undersökningen visar på en försiktig till god optimism men det finns även viss
variation. Många exportföretag har fortfarande problem med försäljningen på den europeiska
marknaden och den bedöms fortsätta gå något trögt på grund av läget i Europa men en förbättring kommer på sikt. En försvagning av svenska kronan gentemot amerikanska dollarn
och euron ger en viss hjälp för vår export.

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Örebro län, våren 2007våren 20152
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Det finns vissa rekryteringsproblem
Efterfrågan på arbetskraft kan mätas som antalet vakanser som finns på arbetsmarknaden.
Denna efterfrågan kan i viss mån utläsas från antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen.3 Efterfrågan på arbetskraft i länet är på relativt höga nivåer och förstärker den bild
vi har av en arbetsmarknad som är under återhämtning. Även SCB:s vakansstatistik visar på
högre nivåer i riket. Samtidigt har varseltalen i länet varit något högre mellan januari till april i
år, jämfört med samma period 2014. Nästan 25 procent fler varsel, vilket gör att det kan finnas
en viss osäkerhet på arbetsmarknaden. Rekryteringsproblemen i länet kvarstår på liknande
nivåer som tidigare. Drygt vart fjärde företag angav att det varit brist på arbetskraft vid rekrytering de senaste sex månaderna, vilket är i princip samma som i höstas. Samtidigt har företagens utnyttjande av befintliga personalresurser minskat under det senaste året. Drygt 54 procent av företagen anger att de kan öka sin produktion med max 10 procent innan rekrytering

2
3

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
Arbetsförmedlingen är bara en av aktörerna på marknaden vilket gör att måttet inte är exakt.
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av ny personal måste ske. Det finns alltså ett något större utrymme nu, för produktionsökning
med befintlig personal, än tidigare.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Sysselsättningen ökar
Arbetsmarknaden är relativt god i Sverige och Örebro län men återhämtningen går fortfarande
något långsamt. Prognosen som Arbetsförmedlingen satte i höstas har reviderats ned en aning
på grund av att utfallet i länet varit lägre än förväntat. Arbetsgivarna är fortfarande optimistiska om framtiden men utfallet har inte motsvarat deras tidigare bedömningar. Utvecklingen
av sysselsättningen gick långsamt 2013 och förblev i princip oförändrad, men därefter har den
förväntats ta viss fart uppåt. Industrins motgångar har dämpats av den privata och särskilt den
offentliga sektorn, därför har sysselsättningen varit stabil. Sysselsättningsplanerna är positiva i
många branscher och förväntningarna på ökad efterfrågan är positiva. Det goda stämningsläget enligt intervjuundersökningen tillsammans med andra indikatorer innebär att utvecklingen bedöms bli positiv. Antalet sysselsatta i Örebro län förväntas öka med 700 personer under
2015 och fortsätta med en ytterligare ökning på 900 personer under 2016. Detta innebär att
det förväntas vara knappt 126 200 sysselsatta i länet i slutet av 2015 och knappt 127 100 personer i slutet av 2015.

Sysselsatta4 16-64 år i Örebro län, 2004-2016, prognos 2015 och 2016
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Sysselsättningsutvecklingen bedöms vara positiv då näringslivet i länet tror på en ljusare framtid och själva anser att antalet anställda behöver bli fler. Omvärldens utveckling är dock bidragande till att det fortfarande inte tar riktig fart. Utvecklingen varierar dessutom mellan näringslivsgrenar, där vissa grenar förväntas öka relativt mycket medan vissa är oförändrade
eller minskar. Industrin är ett exempel där sysselsättningen förväntas minska under 2015 för
4

Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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att sen stabiliseras under 2016. Den privata och offentliga tjänstesektorn kommer att öka sin
sysselsättning under både 2015 och 2016. För mer utförlig analys av näringsgrenarnas utveckling se avsnittet om näringsgrenarna.

Arbetslösheten minskar långsammare
Arbetslösheten i Örebro län visade en god utveckling under 2014 där antalet inskrivna arbetslösa sjönk med drygt 1 400 personer mellan fjärde kvartalet 2013 och 2014. Under 2015 har
denna minskningstakt dock bromsat in och lagt sig på lägre nivåer. På grund av detta och att
arbetsmarknaden inte riktigt faller ut som tidigare bedömt, kommer prognosen revideras. Det
finns även andra orsaker som förtydligas i avsnittet om arbetslöshet. I jämförelse med hösten
2014 revideras arbetslöshetens utveckling alltså ned. Mellan fjärde kvartalet 2014 och fjärde
kvartalet 2015 bedöms arbetslösheten minska med 500 personer. Under 2016 förväntas den
minska med ytterligare 700 personer. Det innebär att antalet inskrivna arbetslösa under fjärde
kvartalet 2015 uppgår till 11 100 personer och cirka 10 400 personer fjärde kvartalet 2016. I
relativa termer motsvarar detta 7,9 respektive 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Örebro län kvartal 4, 2004-2016, prognos för 2015-2016
Antal
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten minskar eftersom vi ser en förstärkning av arbetsmarknaden med fler sysselsatta och en hög efterfrågan på arbetskraft. Trots den långsamma återhämtningen i Europa
tror företagen på ett bra kommande år och att personalstocken behöver utökas.

Arbetsmarrknadsutsikterna
a våren 2015 Örrebro län
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Näringsgrenar
Förväntningarna för det kommande året är varierande i Örebro län. Vissa branscher ser
mer positivt på framtiden och vissa känner av den osäkerhet som finns. Vissa branscher
drabbas mer av den oro som finns i omvärlden och där är optimismen något nedtonad.
Den näringsgren som ser mest optimistiskt på framtiden är den privata tjänstesektorn,
tätt följd av en väldigt optimistisk byggsektor. Även utbildning samt vård och omsorg tror
att kommande halvåret ser ljust ut. Industrin har något högre förväntningar för kommande halvåret än vad man hade våren 2014. Samtidigt har återhämtningen inte kommit
igång som förväntat. Industrin är väldigt exportberoende och när efterfrågan på svenska
industrivaror är låg märks det tydligt inom industrin i länet. Den offentliga sektorn bedömer kommande året som positivt och efterfrågan på deras tjänster förväntas öka. Ser vi
till hela privata näringslivet är optimismen för det kommande halvåret hög. Många fler
tror på en ökad efterfrågan jämfört med hur många som tror att den minskar. Sammantaget i länet förväntas sysselsättningsutvecklingen vara positiv under 2015 och 2016. Det är
inom den offentliga tjänstesektorn det förväntas var störst ökningar, följt av privata tjänster. Industrin bedöms ha ett minskat antal sysselsatta under 2015 för att sedan plana ut
under 2016.

Privata tjänster
Variationen av företag inom den privata tjänstesektorn är väldigt bred då den består av
ett flertal olika delbranscher. Näringsgrenen omfattar finansiell verksamhet, företagstjänster, handel, hotell och restaurang, information och kommunikation, personliga och
kulturella tjänster samt transport. Näringsgrenen bryts med fördel ned i dessa delbranscher för att på ett så bra sätt som möjligt beskriva utvecklingen.
Andel förvärvsarbetande5 inom privata tjänster per kommun i Örebro län 2013
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I Örebro län sysselsätter den privata tjänstesektorn drygt 37 procent av samtliga sysselsatta. Länet ligger en bit under riksgenomsnittet på drygt 44 procent. Storleken på den
privata tjänstesektorn är som mycket annat varierande beroende på vart i länet vi tittar. I
Örebro kommun är den störst och sysselsätter drygt 43 procent av alla förvärvsarbetande.
I andra änden av diagrammet finner vi till stor del de norra länsdelarna. Lindesberg har
lägst andel inom privata tjänster där drygt 21 procent arbetar inom näringsgrenen. I endast tre av tolv kommuner sysselsätter den privata tjänstesektorn över 30 procent. Dessa
kommuner är utöver Örebro också Hallsberg och Karlskoga. I dessa kommuner är det
även privata tjänster den största näringsgrenen.

Privata tjänstesektorn tror på ett bra kommande år
Tidigare har privata tjänster varit den drivande motorn bland näringsgrenarna när det
gäller sysselsättningsutvecklingen. Sysselsättningstillväxten har dock dämpats här. Näringsgrenen har fått lämna plats för offentliga tjänstesektorn som, för tillfället, tagit över
rollen som motor på arbetsmarknaden. Utvecklingen inom branschen är tudelad och
vissa delar står sig mer starka i jämförelse med andra. Privata tjänstesektorns förväntningar under hösten 2014 har inte infriats. Det har gått något sämre än förväntat, men
fortfarande har fler upplevt högre efterfrågan än tvärtom. Dock kvarstår företagens tro på
en ljusare framtid. Mer än hälften av de tillfrågade företagen tror att efterfrågan kommer
öka under kommande halvåret och knappt 6 procent gjorde bedömningen att efterfrågan
minskar under samma period. Vid en jämförelse med våren 2014 är förväntningarna något högre. För det efterföljande halvåret (höst och vinter) är det mer än 6 av 10 företag
som tror att efterfrågan på deras varor och tjänster ökar. Det kan väntas gå i linje med
den något tröga starten i svensk ekonomi i början av 2015. Förväntningarna på kommande året är högre utifrån rådande situation.
Den privata tjänstesektorn förväntas ha en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. En
ökad efterfrågan på personal kombinerat med en optimistisk framtidstro gör sysselsättningsprognosen positiv. Arbetsförmedlingens bedömning för den privata tjänstesektorn
är således att sysselsättningen ökar under 2015 och 2016.
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Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader, Örebro län,
våren 2007-våren 2015
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Handel
Handelsbranschen är i Örebro län relativt stor sett till hur många den sysselsätter. 6 Här
finns många yrken som lämpar sig som ingångsjobb för ungdomar och andra som söker
sitt första jobb. Dessa jobb återfinner vi oftast inom detaljhandeln. Branschen är väldigt
beroende av hushållens vilja att konsumera och denna antas vara fortsatt hög. Dock finns
det viss oro bland hushållen gällande svensk ekonomi. Därför bedöms hushållens konsumtion inte öka under 2015 utan hålla sig kvar på 2014 års nivåer. Då dessa nivåer ändå
är höga kommer det att gynna handeln.
Det senaste halvårets utfall motsvarade inte vad länets handel trodde om det kommande
halvåret när Arbetsförmedlingen intervjuade branschen i höstas, utan det gick något
sämre. Värt att poängtera är dock att efterfrågan ändå ökade. Det är hög konkurrens inom
handeln och mindre butiker får det allt svårare när större kedjor och varuhus etableras på
länets marknad. Handeln på småorterna är särskilt utsatt när större köpcenter samlas i
vissa områden. Enligt HUI7 har detaljhandeln på riksnivå haft en positiv utveckling under
första kvartalet 2015 i jämförelse med samma period året innan.8 I senaste detaljhandelsindex visade både dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln på ökad försäljning. Inför det
kommande halvåret är förväntningarna inom länets handel positiva. Mer än 6 av 10 tillfrågade företag tror på en ökad efterfrågan samtidigt som endast 2 procent tror att den
minskar. Med en fortsatt hög konsumtion hos hushållen och en handel som tror på en god
framtid förväntas sysselsättningen öka under 2015 och 2016. Inom handeln är bristen på
6 Handel utgjorde 12,1 procent av den totala sysselsättningen (16-64 år) i Örebro län (SCB, RAMS
2013)
7 Handels utredningsinstitut
8 Detaljhandelsindex mars 2015, HUI
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arbetskraft inte stor då det är många som söker sig till branschen och då särskilt ungdomar.

Hotell och restaurang
Hotell och restaurang är ingen stor bransch i länet men fortfarande väldigt viktig.9 Den är
precis som handeln en viktig instegsmarknad för ungdomar och andra nya personer på
arbetsmarknaden. Branschen har växt relativt mycket under de senaste åren och det beror bland annat på en hög privat konsumtion. Inom hotell och restaurang är medelåldern
relativt låg och det är även hög omsättning på personal. Det gör att det ofta finns arbetstillfällen, men det är samtidigt hög konkurrens bland dessa jobb då det finns många som
söker sitt första jobb här.
Det senaste halvåret har gått bra för hotell och restaurang då cirka 7 av 10 företag angett
att efterfrågan ökat. Även preliminär statistik från SCB visar på att antalet gästnätter ökat
i länet under första kvartalet, i jämförelse med första kvartalet 2014. Det var cirka 13 procent fler gästnätter första kvartalet i år. För det kommande halvåret visar Arbetsförmedlingens intervjuundersökning ett fortsatt gott stämningsläge. Mer än 80 procent av
företagen tror på en ökad efterfrågan på deras tjänster. Det är bara 5 procent som gjort
bedömningen att efterfrågan kommer minska. Även för det kommande höst- och vinterhalvåret är optimismen tydlig, trots att våren och sommaren oftare är bättre tider för
branschen. Inom hotell och restaurang förväntas sysselsättningen öka under 2015 och
2016. Samtidigt är det många arbetsgivare som angett att det har varit rekryteringsproblem under senaste halvåret. Det är främst inom restaurang det råder brist och då på
utbildade kockar och servitörer med erfarenhet.

Transport
Örebro län har en fördelaktig geografisk placering för transportbranschen. Länet ligger
mellan Sveriges två största städer och kan ses som ett logistikcentrum. Här finns bland
annat en av Sveriges största flygplatser för flygfrakt. Regionen försöker hela tiden utveckla och stärka sin position mer, för att ta tillvara på sitt läge och bli attraktiv som logistikregion. Något som är positivt är Postens etablering av sin brevterminal i Hallsberg.
Den ligger bra till med sitt läge nära stambanan och sin geografiska placering i landet.
Denna etablering kan medföra att andra företag vill etablera sig i länet eftersom leveranstider till kund minskar med närhet till terminalen.
Branschen i helhet utgör cirka fem procent av länets totala sysselsättning (16-64 år)10.
Transportnäringen märker snabbt av när konjunkturen svänger eftersom efterfrågan på
transporttjänster minskar eller ökar. Detta eftersom branschen påverkas av hur det går
inom många andra branscher, så som industri och handel som har behov av exempelvis
tranport och lager. Det finns även en kraftig internationell konkurrens från åkerier som
kan konkurrera med mycket lägre priser, vilket tynger branschen en aning. Trots dessa
förutsättningar tror mer än 3 av 10 företag att efterfrågan kommer öka inom branschen
9Branschen utgjorde cirka 3 procent av den totala sysselsättningen (16-64 år) i Örebro län (SCB,
RAMS 2013)
10

RAMS 2013, SCB
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det kommandet halvåret. Över hälften tror att den kommer vara oförändrad, så det finns
alltså en försiktig optimism inom branschen. Sysselsättningen förväntas dock vara relativt
oförändrad under 2015 för att ta lite mer fart under 2016. Det är främst brist på lastbilsförare men här efterfrågas allt som oftast erfarenhet samt att du ska ha alla certifikat som
yrkeskompetensbevis (YKB) och intyg för farligt gods (ADR). Det efterfrågas också en del
bussförare inom länet. Det finns även en stor del lagerverksamhet i länet men det är ofta
hög konkurrens om jobben hos dessa arbetsgivare.

Finansiell verksamhet och företagstjänster
Inom den här branschen är variationen av verksamheter väldigt blandad och spänner
över en mängd olika områden. Verksamheter som ingår är bland annat bemanningsföretag, konsultföretag, försäkringsbolag och bankverksamheter. Utvecklingen inom branschen blir svårbeskriven på grund av den variation av företag som finns och att ge en rättvis bild över utvecklingen är problematisk. Branschen har tidigare haft höga förväntningar på framtiden, som dock inte uppfyllts. Här har sysselsättningen minskat under några
år då den också till viss del är beroende av hur övriga näringslivet går. Här finns ofta företag som är kopplade till industrin vilket medför att de drabbas av hur det går där. Det har
även varit vissa varsel inom branschen som påverkar utvecklingen. I Arbetsförmedlingens
intervjuundersökning som genomförts under våren är stämningsläget försiktigt positivt
medan det för kommande höst och vinter är mer optimistiskt. Över 50 procent tror på en
ökad efterfrågan under kommande höst- och vinterhalvår. Sysselsättningen förväntas
vara relativt oförändrad under prognosperioden trots att arbetsmarknaden förväntas bli
något bättre.

Information och kommunikation
IT-branschen är i antalet sysselsatta en liten bransch då den endast upptar 2 procent av
det totala antalet sysselsatta. Den har dock växt sedan 2010 och fortsätter att expandera.
Övriga branschers efterfrågan på IT-tjänster ökar i takt med den utveckling som sker och
då blir kraven på bra och stabila lösningar allt större. I vårens intervjuundersökningar
bedömde nästan 7 av 10 företag i branschen att efterfrågan på deras tjänster skulle öka
under kommande halvåret. Samma antal gjorde också bedömningen att efterfrågan ökar
för kommande halvåret efter det. Här behövs det personal och det finns även problem
med att få tag i rätt kompetens. På grund av ökad efterfrågan på IT-tjänster och branschens optimism förväntas antalet sysselsatta öka under 2015 och 2016. Branschen upplever som tidigare en relativt hög brist när de försöker rekrytera. Det är exempelvis ITarkitekter och mjukvaru- och systemutvecklare som det är svårt att hitta, men då efterfrågas förutom formell utbildning även erfarenhet.
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Industri
Industrin i Örebro län är en relativt stor bransch som omfattar 17 procent av länets alla
sysselsatta. Delar man upp den privata tjänstesektorn (som upptar en väldigt stor andel
på arbetsmarknaden) i mindre branscher, är industrin större än någon av dessa. Det innebär att industrin är en viktig näring för länet och vissa av arbetsgivarna är dessutom
väldigt stora. Det medför att länet är konjunkturkänsligt och riskerar kraftiga konsekvenser när industrin går tungt. Stora grenar i länet är bland annat maskin-, metall- och livsmedelsindustri. Sysselsättningsutvecklingen inom industrin har gått nedåt sedan 2007
(med undantag för 2010 och 2011) på grund av det ekonomiska klimat som råder i omvärlden och i Sverige. Industrins andel av det totala antalet sysselsatta har minskat under
senaste åren, från 20 procent till 17. Industrins sysselsättningsandel i länet ligger något
över riksgenomsnittet som är på knappt 14 procent. Vid en analys av de 25 största arbetsgivarna i Örebro län finns det ett antal stora industriföretag med på listan.11 Några av
dessa sysselsatte exempelvis mellan 1 000 till 1 600 personer per företag. Det påvisar hur
viktig industrin är för länet och att konjunkturella svängningar märks av.
Andel förvärvsarbetande12 inom industrin per kommun i Örebro län 2013
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Inom regionen varierar näringslivsstrukturen och vissa kommuner är mer industritunga
än andra. Laxå är den kommun som karaktäriseras mest av en stor industrisektor. Här
arbetar nästan 45 procent av alla sysselsatta. Även Ljusnarsberg och Degerfors är industritunga, med omkring en tredjedel sysselsatta inom industrin. På andra sidan av skalan
hittar vi Örebro kommun med den lägsta andelen sysselsatta inom industrin. Den uppgår
till drygt 9 procent. Tätt efter kommer Lekeberg där andelen sysselsatta inom industrin är
knappt 11 procent. Industrin är väldigt diversifierad mellan olika kommuner och där vissa
grenar är relativt starka. Exempelvis så sysselsatte transportmedelsindustrin över 1 200
personer i Lindesberg i slutet av 2013. I både Degerfors och Hällefors arbetade nästan en
femtedel inom stål- och metallverksindustrin. Det visar på att vissa industrigrenar är

11
12

http://www.regionfakta.com/Orebro-lan/Arbete/Storsta-arbetsgivare/
Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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väldigt viktiga för kommunernas lokala arbetsmarknader och att vissa kommuner blir
väldigt konjunkturkänsliga.

Industrin visar viss optimism
Industrin har gått trögt de senaste åren och inte kommit upp i det tempo som fanns före
finanskrisen. Ett Europa som fortfarande kämpar med sin ekonomi och arbetsmarknad är
starkt påverkande till att branschen inte riktigt lyckas återhämta sig. Sverige är ett exportberoende land och industrin känner av när efterfrågan från omvärlden ligger på låg
nivå. I länet är det även många mindre företag som drabbas hårt när större aktörer på
marknaden känner av en svagare konjunktur. Vissa verksamheter har varslat om nedläggning och vissa har varslat om relativt stora uppsägningar under början av 2015. Det
får såklart konsekvenser för industrin och övriga näringslivet i länet. Senaste industriproduktionsindex har i stora drag visat en något ökad produktion inom industrin under mars
månad.13 Om Europa och övriga omvärlden börjar gå bättre kan industrin förhoppningsvis öka sin produktion. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning under våren framgick det att ungefär 4 av 10 industriföretag haft en ökad efterfrågan det senaste halvåret.
Samtidigt har knappt vart femte företag upplevt den som minskad. För det kommande
halvåret är industrin försiktigt optimistisk då nästan 4 av 10 företag tror på en ökad efterfrågan. Samtidigt är det 6 av 10 tillfrågade företag som tror att efterfrågan förbli oförändrad. Förväntningarna för hösten och vintern ser något ljusare ut. Hälften av företagen tror
att efterfrågan ökar och hälften att den minskar. Enligt Arbetsförmedlingens framåtblickande indikatorer är det länets tillverkningsindustri som är mest hoppfull, och den utgör
även störst andel av industrin. Drygt hälften av industriföretagen utnyttjar sina personalresurser fullt ut. Det innebär att industrin till stor del fortfarande kan öka sin produktion
utan att det behövs anställas fler. I Konjunkturinstitutets senaste barometerundersökning
visade industrin på ett något positivare läge än under början av året. Konfidensindikatorn
för industrin föll i början av året men ligger nu i nivå med det historiska genomsnittet.14

13
14

Industriproduktionsindex mars månad, SCB
Konjunkturbarometern maj månad, Konjunkturinstitutet.
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Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Örebro län, våren 2007-våren 2015
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Arbetsförmedlingens prognos för industrin revideras ned på grund av det som skett inom
industrin i länet och landet. Återhämtningen får än en gång skjutas på framtiden. Sysselsättningen bedöms fortsatt minska under 2015 för att mattas av och vara oförändrad under 2016. Även om det anas en viss optimism inom industrin är den inte i stadiet att expandera sina personalstyrka än. Detta beror bland annat på att branschen dras med
strukturella problem. Många företag effektiviserar och ställer om sin produktion så att
den blir mindre personalintensiv. När det har varit en längre period med lägre efterfrågan
på industrivaror har branschen ökat sin förmåga att producera mer med befintlig eller
mindre personalstyrka. Det innebär att företagen kan hålla en högre produktion utan att
anställa fler och att det kan komma att krävas en tid innan vi ser en ökning av sysselsättningen inom industrin. Trots att industrin inte går på högvarv behövs det alltid personal
på grund av pensionsavgångar eller andra avgångar. Inom länets industri finns det brist
på vissa yrkeskategorier och det handlar främst om kvalificerade tjänstemän. Det är i
många fall svårt att hitta civilingenjörer av olika slag och många av länets mindre orter
måste konkurrera med mer attraktiva större orter om den kompetens som finns.

Byggverksamhet
Byggsektorn i länet har expanderat något sedan 2007 men upptar idag bara marginellt
större andel av samtliga sysselsatta. Detta kan delvis förklaras av ROT-avdraget som utnyttjas av allt fler och medverkar till att mindre byggföretag får fler uppdrag. Huruvida
minskningen av ROT-avdraget kommer påverka branschen återstår att se. Branschens
storlek i länet är knappt 7 procent av samtliga sysselsatta och det är i linje med genomsnittet i riket (därav syns ej två linjer i diagrammet).
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Andel förvärvsarbetande15 inom byggverksamhet per kommun i Örebro län 2013
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Byggsektorn i länet har som övriga branscher en väldigt varierande storlek beroende på
vilka kommuner vi tittar på. Lekeberg och Askersund har flest sysselsatta inom bygg och
anläggning, relativt sett. Där uppgår andelen sysselsatta till drygt 11 respektive 9,5 procent. Laxå och Karlskoga har lägst andel sysselsatta inom bygg, där uppgår den till knappt
5 respektive drygt 5 procent. Som synes i diagrammet är det uppenbara skillnader mellan
kommunerna. Detta beror bland annat på att byggföretagen ofta jobbar över kommungränser. De tar projekt i andra kommuner och även i andra län och behöver hela tiden
vara geografiskt rörliga.

Bostadsbyggandet fortsätter
Bostadsbyggandet i Örebro län har lagt in en högre växel under de senaste åren.16 Preliminär statistik visar att det påbörjades nybyggnation av 340 bostäder i länet under första
kvartalet 2015. Vid en jämförelse bakåt i tiden till första kvartalet 1995 ligger första kvartalet 2015 i topp. Under 2013 och 2014 byggdes det totalt drygt 2 100 nya bostäder i länet.
Det är positivt med ett mer intensivt byggande både för sysselsättningen inom branschen
och för den ökande befolkningsmängden.

15
16

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Statistik över nybyggnad av bostäder, maj 2015, SCB
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Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader, Örebro
län, våren 2007-våren 2015
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I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 2015 var stämningsläget bra inom
byggindustrin. Nästan 6 av 10 företag inom bygg tror på en ökad efterfrågan det kommande halvåret och inget tror att den minskar. För följande halvår är det fortsatt optimistiskt med drygt 6 av 10 som tror att efterfrågan ökar. Branschen dras dock med vissa
problem som begränsar dess produktion. Bland annat är det långa ledtider, där det är
lång tid mellan projektplaner till att det börjar byggas. Arbetsförmedlingens bedömning
utifrån intervjuundersökningen är att bostadsbyggandet fortsätter under 2015 och 2016.
Tilläggas bör att Arbetsförmedlingen i denna prognos ej antar att det införs amorteringskrav eller minskning av ränteavdrag på bostadslån under prognosperioden. Arbetsförmedlingens bild förstärks av Sveriges Byggindustrier som bedömer att både bostadsbyggandet och anläggningsdelen inom bygg kommer visa på tillväxt under 2015 men sedan avta något under 2016.17 I Konjunkturinstitutets senaste barometermätning är det
också positiva signaler från bygg även om läget var något sämre än månaden innan.18 Ur
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning, tillsammans med bedömningar från andra
aktörer, dras slutsatsen att sysselsättningen inom länets byggsektor kommer öka något
under 2015 men vara någorlunda oförändrad under 2016.
I takt med att bygginvesteringarna ökar så ökar även behovet av personal. Det innebär att
byggbranschen har en ökad problematik med att hitta rätt kompetens. Nästan hälften av
byggföretagen anger att det har varit svårt att hitta rätt personal vid rekrytering. Det är
svårt att hitta exempelvis byggnadsplåtslagare, installationselektriker och VVS-montörer
men även olika platschefer inom byggverksamhet, som ofta kräver en ingenjörsutbildning. Trots denna brist har lärlingar fortfarande svårt att komma ut i arbete.

17
18

Byggkonjunkturen nr 1 2015, Sveriges Byggindustrier
Konjunkturbarometern maj 2015, Konjunkturinstitutet

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Örebro län

22

Offentliga tjänster
Den offentliga tjänstesektorn är stor och sysselsätter många i länet.19 Verksamheterna
inom branschen är varierande men de största är vård, skola och omsorg. Inom vissa områden i den offentliga sektorn förändras sysselsättningsstorleken beroende på befolkningsstrukturen. Barnkullarnas storlek är styrande över hur stora resurser som behöver
läggas på exempelvis skolan. Ser vi till utvecklingen av den offentliga tjänstesektorn så
har på senare tid den offentliga förvaltningen vuxit mest och främst statlig och landstingsförvaltning. Den offentliga tjänstesektorn i sin helhet har också ökat i antalet anställda och på så vis kunnat vara starkt bidragande till att antalet sysselsatta i länet inte
minskat.
Andel förvärvsarbetande20 inom offentliga tjänster per kommun i Örebro län
2013
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Den offentliga tjänstesektorn är väldigt stor i många kommuner och det är ett relativt
brett spann mellan vissa av dem. Lekebergs och Örebro kommun har den största offentliga sektorn där den sysselsätter drygt 41 respektive 39,5 procent. I Laxå och Askersund
sysselsätter den offentliga tjänstesektorn den minsta andelen med drygt 24 respektive
knappt 25 procent.

Offentliga tjänstesektorn växer
Konjunkturella svängningar har inte samma påverkan på den offentliga tjänstesektorn
som på andra branscher, exempelvis industrin. Trots det påverkar höga arbetslöshetstal
branschen då den till stor del är skattefinansierad. Med en lägre arbetslöshet i länet och
fler som börjar jobba förväntas skatteunderlaget växa och bidra till bättre finanser i länets
kommuner och landsting. Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning har det varit
en ökad efterfrågan på offentliga tjänster det senaste halvåret. För det kommande året
bedöms det vara något ökad efterfrågan inom offentliga tjänster, som helhet. Delar av
19 Branschen svarar för 36,3 procent av den totala sysselsättningen (16-64 år) i Örebro län (SCB,
RAMS 2013). Detta är en bit över riksgenomsnittet på 32,8 procent.
20 Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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vården och då främst primärvården tror på att efterfrågan kommer öka framöver. Arbetsförmedlingens bedömning är att det blir ett ökat tryck på den offentliga sektorn som delvis kan kopplas till den ökande befolkningen i länet. Cirka en tredjedel av de offentliga
verksamheterna tror att efterfrågan på deras tjänster ökar under kommande halvår. När
det kommer till sysselsättningsutvecklingen förväntas den vara positiv under både 2015
och 2016. Detta då befolkningen i länet blir allt äldre, vilket ökar vårdbehovet samt att
den, som ovan nämnt, ökar. Det är även den offentliga tjänstesektorn som förväntas vara
motorn i länets sysselsättningstillväxt. Branschen dras dock med stora rekryteringsproblem och pensionsavgångarna kommer vara relativt många de kommande åren. Andelen
av verksamheterna som uppger att det varit brist på arbetskraft vid rekrytering senaste
halvåret är 64 procent. Rekryteringsproblemen inom den offentliga sektorn ökar allt eftersom och detta är den högsta upplevda bristen under perioden 2007 till 2015. Främst är
det bristen inom vården som är problematisk men även inom utbildning har man svårt att
hitta den kompetens som behövs. Det är brist på sjuksköterskor inom länets vård och det
gäller både grund- och specialistutbildade. Senaste tiden har det även börjat bli brist på
undersköterskor och denna bristsituation kommer öka framöver. Många av länets undersköterskor förvänts gå i pension de kommande åren. Inom utbildning är det både förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare som det är svårt att få tag i. I många fall får
man göra temporära lösningar genom att ta in personal som är mindre kvalificerad.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket är en liten bransch i länet och sysselsätter omkring 1,7 procent av
samtliga sysselsatta. Branschen har haft en negativ trend med minskande sysselsättning
då det är en bransch som dras med svag lönsamhet och hög internationell konkurrens. I
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning var det nästan 6 av 10 företag inom branschen som angav att efterfrågan det senaste halvåret har varit oförändrad. Det var lika
stort antal som bedömde att den ökat som att den minskat, vilket tyder på att branschen
inte har sett någon ljusning den senaste tiden. För det kommande halvåret visar branschen dock en försiktig optimism då 4 av 10 tror på en ökad efterfrågan. Enligt lantbruksbarometern våren 2015 anser 7 av 10 lantbrukare att lönsamheten är dålig eller mycket
dålig, och framtidstron är även den dyster.21 Men precis som i Arbetsförmedlingens
undersökning anas en viss optimism inför framtiden, om än blygsam. Det är fläskköttsproducenterna som är mest optimistiska inom jordbruket.
Skogsbruket i Sverige och länet är en bransch som till stor del är beroende av export och
således av hur omvärlden går. Även valutakursen, framförallt det relativa värdet på den
amerikanska dollarn, är viktig för branschen. Om svenska kronan försvagas gentemot
andra valutor gynnar det exporten av trä- och pappersvaror. Så trots att branschen har
det tungt finns det ljusglimtar när omvärlden återhämtar sig. Antalet sysselsatta inom
jord- och skogsbruket har som sagt minskat under lång tid. Utvecklingen går mot att
verksamheten bedrivs i större enheter, vilket kräver större anläggningar och större investeringar i maskiner och annan utrustning. Sysselsättningen förväntas dock vara relativt
oförändrad inom jord- och skogsbruket under prognosperioden.

21

Lantbruksbarometern våren 2015
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Brist- och överskottsyrken
Den brist- och överskottssituation som finns på arbetsmarknaden påverkas långsiktigt av
en rad faktorer. Exempelvis demografisk utveckling, arbetskraftsdeltagande och utbildningsnivå bland befolkningen. På kort sikt är konjunkturella förändringar en kraftigt bidragande orsak till hur brist- och överskottsyrken utvecklas. Ett bra konjunkturellt läge
innebär ofta att arbetsgivare har svårt att hitta personal jämfört med ett svagare sådant.
På dagens arbetsmarknad råder det både brist och överskott på kompetent arbetskraft då
det finns ett stort antal sökande samtidigt som många av dem saknar rätt utbildning eller
relevant erfarenhet. Arbetsgivarnas krav är idag höga och det ställs allt hårdare krav i takt
med att teknik och arbetsuppgifter blir mer avancerade. Samtidigt är utbudet av personer
med det som efterfrågas begränsat i många lägen. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning angav 26 procent av företagen, i det privata näringslivet, att de haft rekryteringsproblem det senaste halvåret. Denna rekryteringsproblematik är varierande beroende på
bransch och yrkesgrupp. I vårens undersökning är det företag och verksamheter inom
utbildning samt vård och omsorg som har upplevt en hög brist på kompetent arbetskraft.
Det är en situation som varit aktuell länge och kommer fortsätta en tid framöver.
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Örebro län under det närmaste året
Bristyrken

Överskottsyrken

Apotekare
Civilingenjörer, maskin
Förskollärare
Lackerare
Lastbilsförare
Lastbilsmekaniker
Läkare
Plattsättare
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Socialsekreterare

Baristor/Cafébiträden
Barnskötare
Ekonomiassistenter
Försäljare, dagligvaruhandel
Försäljare, fackhandel
Parkarbetare
Personaltjänstemän
Städare
Truckförare
Vaktmästare

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget våren 2016 för ett urval av yrken i länet.

I många fall handlar det om att arbetsgivare inte hittar rätt kompetens trots att det finns
utbildad arbetskraft att tillgå. Det kan vara att man söker någon med en viss utbildning
som också ska ha någon specifik kompetens. Till exempel ställs det ofta särskilda krav på
kockar. Utöver erfarenhet och utbildning efterfrågas särskilda kök. Men det finns även
många yrken där rekryteringsproblemen omfattar nyutexaminerad personal eller icke
erfaren sådan, så som sjuksköterskor. Inom många yrkesgrupper är pensionsavgångarna
höga samtidigt som det utbildas för få nya personer. Samtidigt har vi ett tillskott av
många högutbildade utrikes födda som besitter den kompetens vi har brist på. Lyckas vi
ta tillvara den kompetensen kan vi troligen dämpa den bristproblematik vi har.
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Befolkning och arbetskraft
Befolkningen i Örebro län uppgick till drygt 288 000 personer den 31 december 2014. Av
dessa var nästan 175 800 i åldern 16-64 år och antalet som var 65 år eller äldre uppgick
till knappt 60 500. Antalet utrikes födda i länet uppgick till knappt 40 400 personer och
det totala antalet ungdomar i åldern 18-24 uppgick till drygt 27 600. Se fördjupningsruta
nedan, för information över befolkningsutvecklingen i länet.
Åldersstrukturen bland befolkningen påverkar bland annat hur arbetskraftsdeltagandet
ser ut och hur försörjningsbördan är fördelad. Även framtida befolkningsutveckling påverkas av nuläget bland befolkningen. Åldersstrukturen varierar mellan länets kommuner
där vissa har en något yngre befolkning och vissa en något äldre. I länet som helhet utgjorde den arbetsföra befolkningen22 59 procent av den totala befolkningen. Andelen som
var över 65 år uppgick till 21 procent. Över 34 200 personer var i åldern 55-64 år. Dessa
personer kan i princip antas gå i pension inom de tio kommande åren.
Den kommun med störst andel som var 65 år eller äldre var Hällefors med 28,8 procent
men tätt följer Laxå och Ljusnarsberg där 28,1 respektive 27,9 procent var 65 år eller
äldre. Dessa två kommuner ligger även i topp när det gäller andelen av befolkningen som
är 80 år eller äldre. Ljusnarsberg är samtidigt den kommun där störst andel kan förväntas
gå i pension de tio kommande åren. Det var 15,7 procent av befolkningen som var i åldern
55-64 år i slutet av 2014. Det motsvarade nästan 800 personer. Kommuner med en högre
andel äldre i befolkningen har en del utmaningar framför sig, exempelvis att ersätta de
som ska gå i pension.

Stora skillnader i utbildningsnivå inom regionen
Vid en analys av arbetskraften är det även intressant att studera utbildningsnivån hos
befolkningen. Arbetsmarknaden efterfrågar olika former av kompetenser och utbildningar och då är det viktigt att kartlägga befolkningens utbildningsnivå.23 I Örebro län är andelen av befolkningen som har eftergymnasial utbildning 31 procent, vilket kan jämföras
med riket där andelen uppgår till 36 procent.24 Cirka 49 procent (45 procent för riket),
har en gymnasial utbildning och 18 procent (17 procent för riket) har endast en förgymnasial utbildning.25 Av alla som har förgymnasial utbildning har drygt 20 procent inte full
grundskoleutbildning. Det innebär att dessa personer inte har genomgått nio år i grundskolan. Örebro län har således en befolkning med lägre andel högutbildade än genomsnittet på riksnivå.
Befolkningens utbildningsnivå varierar mellan kommunerna i länet. Örebro kommun har
den absolut högsta andelen personer med en eftergymnasial utbildning, 40 procent av
Personer i åldern 18-64 kan antas vara den arbetsföra befolkningen.
Utbildningsnivån avser befolkningen 16-64 år.
24 Inkluderar även personer med forskarutbildning.
25 Totalen summerar ej till 100 procent då det finns vissa där information om utbildningsnivå saknas.
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befolkningen. Detta kan jämföras med Ljusnarsbergs kommun som har den lägsta andelen med eftergymnasial utbildning, vilken uppgår till 18 procent. Laxå och Degerfors
kommer tätt inpå, där 19 procent av befolkningen har en eftergymnasial utbildning. Dessa
tre kommuner ligger även i topp när vi tittar på andelen av befolkningen som har högst en
förgymnasial utbildning. I Ljusnarsberg hade 24 procent den utbildningsnivån och i Degerfors och Laxå var det 23 respektive 22 procent. Det finns många faktorer som påverkar
varför utbildningsnivåer skiljer, exempelvis varierande näringslivsstruktur. Örebro kommun har dessutom ett relativt stort universitet, vilket rimligtvis drar upp snittet där.
Övergången till högskoleutbildningar i länet är intressant att titta närmare på när utbildningsnivåer analyseras. I en rapport från Universitetskanslerämbetet redovisas statistik
från 2013 över ungdomars övergång till högskoleutbildningar.26 Bland 19-åringarna hade
13,2 procent börjat på högskola. Det var skillnad mellan kvinnor och män där andelen
som börjat på högskola var 14,7 respektive 11,8 procent. Länets 24-åringar hade en övergång där 39,6 procent hade påbörjat högskola men skillnaden mellan kvinnor och män
var ännu större. Bland kvinnorna hade 47,4 procent påbörjat högskola och för männen
var det 32,1 procent. En hög övergång till studier är viktigt för att kunna fylla behovet av
kvalificerad arbetskraft.

Många står utanför arbetskraften
Det finns en rad olika anledningar till varför vissa personer står utanför arbetskraften. De
mer vanliga anledningarna är att man studerar eller är sjukskriven. Men sen finns det
andra orsaker, så som att man har ålderspension eller inkomst från kapital.
I Örebro län var arbetskraftsdeltagandet för befolkningen 16-64 år cirka 79 procent vilket
motsvarade drygt 139 200 personer.27 Det är således en betydande andel som inte ingår i
arbetskraften. En intressant aspekt, sett mot den andelen som inte är i arbetskraften, är
studiedeltagandet som nämndes ovan. Under höstterminen 2013 var det drygt 29 500
personer i åldern 16-64 som deltog i någon form av studier. Därför är den andel som inte
står till arbetsmarknadens förfogande inte särskilt oroväckande, men fortfarande värd att
belysa. När många studerar, och då särskilt under en längre tid, minskar arbetskraftsdeltagandet. Att kunna korta ner studietiderna och snabbare få ut personer på arbetsmarknaden skulle öka arbetskraftsdeltagandet. Studier ska dock i generella termer tolkas som
positivt. Det är en av nycklarna för att kunna etablera sig på dagens arbetsmarknad.
Det finns även stora skillnader i arbetskraftsdeltagandet där exempelvis män tenderar att
ha högre arbetskraftsdeltagande än kvinnor. Även mellan inrikes födda och utrikes födda
är det skillnader där inrikes födda har högre arbetskraftsdeltagande.

Pendlingen in och ut från länet
Den geografiska rörligheten inom och utanför regionen underlättas med bättre förbindelser och det blir allt vanligare att arbeta på en annan ort än bostadsorten. In- och utpendStora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning, Universitetskanslerämbetet
oktober 2014.
27 Statistiken för arbetskraft skiljer sig åt från de officiella siffrorna från SCB, som baseras på arbetskraftundersökningarna. I denna rapport definieras arbetskraften som summan av sysselsatt nattbefolkning (RAMS, SCB) och inskrivna arbetslösa i november samma år, år 2013.
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lingen i länet har ökat mellan 2004 till 2013, vilket visar på behovet av bra förbindelser.
Det ger även upphov till en större arbetsmarknad då arbetskraften kan söka sig till andra
orter. Med dagens arbetsmarknad bör arbetssökande vara beredda på att som minst
pendla men även att flytta till arbetsorten. Det har skett satsningar i länet när det gäller
förbindelser. Bland annat har det skapats linjer med expressbussar mellan vissa orter och
Örebro.28 Pendlingsmöjligheterna i länet förväntas dessutom bli ännu bättre på grund av
regionens mål att utveckla och göra kollektivtrafiken bättre och mer tillgänglig.
Det är mer vanligt att pendla ut från länet än att pendla in. Statistik från 2013 visar att
inpendlingen uppgick till drygt 8 100 personer samtidigt som utpendlingen var drygt
9 300 personer.29 Eftersom utpendlingen var större gav det en negativ nettopendling30 på
knappt 1 200 personer. Männen står för den absolut största delen av både in- och utpendlingen. Flest personer pendlar ut till Stockholms län följt av Västmanlands, Värmlands
och Västra Götalands län. Inpendlingen till länet sker främst från Värmlands län men
även från Västmanlands och Stockholms län. Denna pendling medför att ett bättre arbetsmarknadsläge i andra län skapar fler jobbtillfällen för pendlande länsbor.

Pendlingen skiljer sig mellan länets kommuner
Pendlingsmönstret i länet varierar mellan kommunerna och endast tre av tolv kommuner
hade en positiv nettopendling år 2013. Det var Örebro, Karlskoga och Hallsberg som hade
fler inpendlare än utpendlare. Örebro har den största nettopendlingen och det beror på
att det är länets centralort med en större arbetsmarknad. Det är även lättare att åka kollektivt mellan Örebro och länets mindre orter än göra det mellan mindre orter. Många
mindre orter karaktäriseras av en relativt stor utpendling då arbetsmarknadsläget kräver
att man söker sig utanför bostadsorten.

Hur går det för Örebroregionen? 2015 års uppföljning av RUS, Region Örebro län.
SCB, RAMS 2013.
30 Med nettopendling avses inpendling minus utpendling.
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Befolkningsutvecklingen i Örebro län
Befolkningsutvecklingen i Örebro län har varit positiv om vi jämför åren 2004 med 2014.
Det har skett en ökning med drygt 5 procent från 2004 till 2014 vilket motsvarar drygt
14 200 personer. Varje år har befolkningen ökat i genomsnitt cirka 1 400 personer eller
0,5 procent. Befolkningsökningen mellan 2013 och 2014 uppgick till 2 755 personer vilket
motsvarar en ökning med över 7 personer per dag. Denna ökning beror bland annat på att
fler flyttar in till länet än vad som flyttar ut. Tittar vi på utvecklingen så är den största
ökningen bestående av utrikes födda. Vissa år har utvecklingen av den inrikes födda befolkningen varit negativ samtidigt som antalet utrikes födda ökat. Tack vare det har befolkningstillväxten varit genomgående positiv. Både länet och Sverige är i behov av denna
inflyttning av utrikes födda för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.
Det är inte bara intressant att titta på befolkningsutvecklingen som helhet. Den största
faktorn till hur arbetskraften i länet utvecklas är befolkningsutvecklingen bland personer i
arbetsför ålder. Här har utvecklingen inte haft samma takt som den totala befolkningsutvecklingen har haft. Mellan åren 2004 till 2014 har antalet i åldern 18-64 ökat med drygt
2 procent. Det motsvarar en ökning med nästan 3 600 personer. Den inrikes födda befolkningen 18-64 år har dock haft en negativ utveckling samtidigt som den utrikes födda
befolkningen i den åldern ökat. Utan denna invandring skulle länet ha allt färre personer
som kan ta ett arbete och bidra till välfärden. Viktigt att också belysa är att mellan 2012
och 2013 minskade antalet sysselsatta bland inrikes födda medan den ökade för utrikes
födda, i länet. Det är positivt att den arbetsföra befolkningen ökar, då det blir allt fler
personer som bor och kan arbeta i länet. Men samtidigt som den har ökat med sina 2
procent har antalet personer som är 65 år eller äldre också ökat. Här har det varit en kraftigare ökning där antalet ökat med nästan 22 procent på tio år. Det innebär en ökning
med nästan 10 800 personer.
Det finns stora skillnader inom länet när det gäller befolkningsutvecklingen. I tio av tolv
kommuner har den arbetsföra befolkningen minskat. Samtidigt har länets samtliga kommuner haft en ökning av befolkningen som är 65 år eller äldre. Det är i Laxå och Hällefors
som befolkningen i åldern 18-64 år har minskat mest. Där har den minskat med över 13
respektive drygt 11 procent. Det var i Kumla och Örebro som denna åldersgrupp ökade i
antal och då med 4 respektive drygt 9,5 procent. Som det nämnts ovan hade alla kommuner en ökning i antalet personer som var 65 eller äldre. Allra störst ökning hade Nora där
antalet var nästan 32 procent fler år 2014 än 2004, samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskat med drygt 8 procent. Askersund är också ett exempel där fler blir äldre
samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar. Där ökade antalet äldre med 27,5
procent och gruppen 18-64 år minskade med 10 procent. Det här medför utmaningar för
länet som tas upp under avsnittet om utmaningar.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Arbetslösheten i Örebro län är fortfarande på relativt höga nivåer.31 I slutet av april i år
var nivån 8,2 procent vilket motsvarade 11 253 personer. Motsvarande nivå för riket var
7,7 procent eller drygt 365 600 personer. Diagrammet nedan visar andelen arbetslösa (av
den registerbaserade arbetskraften) inskrivna hos Arbetsförmedlingen mellan januari
1995 och april 2015. Antalet inskrivna i länet har i stort sett följt samma mönster som för
riket i helhet men på en något högre nivå. Länet har dock visat på en tydligare nedåtgående trend än riket i helhet under förra året och gapet har således minskat.
Arbetslösheten minskade i snabbare takt under 2014 än vad Arbetsförmedlingens tidigare
prognoser hade förutspått. Minskningen av arbetslösheten har fortsatt i länet men
minskningstakten har avtagit på senare tid. Detta följer den utveckling vi ser i riket som
helhet. Arbetslösheten har minskat under 2015 men takten är på en lägre nivå och det
förväntas vara en något dämpad minskning fram till slutet av 2016.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, Örebro
län, januari 1995-april 2015
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Arbetslösheten i länet under fjärde och första kvartalet 2014-201532 låg på lägre nivåer än
motsvarande period ett år tidigare. Den relativa arbetslösheten hade ett genomsnitt på
8,5 procent under det ovan nämnda halvåret.33 Motsvarande siffror för samma period
året innan var 9,4 procent vilket visar en minskning på årsbasis med 0,9 procentenheter.
I faktiska tal var det i genomsnitt drygt 11 700 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen
i Örebro län dessa två kvartal. Det genomsnittliga antalet inskrivna i länet under samma
Antalet och andelen inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen skiljer sig från den officiella
arbetslöshetsstatistiken som presenteras av SCB.
32 Genomsnittet för andra och tredje kvartalet.
33 I avsnittet avses hela tiden arbetslöshet som andel av den registerbaserade arbetskraften.
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period förra året var drygt 1 300 personer fler. På grund av en viss inbromsning i arbetslöshetens minskning var den något högre än vad som prognosticerades i föregående prognos. För att få en överblick över hur förändringstakten på årsbasis utvecklats i länet kan
man titta på diagrammet nedan. Det visar den procentuella utvecklingen av inskrivna
arbetslösa. Tydligt är att minskningstakten ökade under 2014 men att det blivit en inbromsning i den positiva utvecklingen. Det beror delvis på att industrin haft det fortsatt
tungt och därför ser vi inte samma starka utveckling bland männen. Som diagrammet
visar har arbetsmarknadsläget förbättrats successivt från hösten 2013 och framåt. Under
2015 förväntas utveckling gå långsammare för att ta något bättre fart under 2016, men
inte i samma proportioner som under 2014.

Förändringen av inskrivna arbetslösa 16-64 år, Örebro län, januari 2012-april 2015
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Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som har fått ett arbete varje månad har minskat i princip under hela
2014 och fram till april 2015, i jämförelse med motsvarande månad ett år innan. Det hör
till viss del ihop med att arbetslösheten har minskat. Ju färre som är arbetslösa desto
svårare är det att hitta den kompetens man söker, hos Arbetsförmedlingen. Om arbetslösheten ökar innebär det att det finns en större mängd arbetskraft som kan ta ett jobb.
Ett minskat antal som får jobb behöver alltså inte per automatik vara ett tecken på en
försvagad arbetsmarknad. Omsättningen till arbete har även den minskat en aning i länet.34 Dock är det fler och fler inskrivna som ingår i den grupp som har det svårare att ta
sig ut i arbete, vilket också bör påverka statistiken.
I genomsnitt har drygt 1 100 personer per månad, under halvåret oktober till mars
2014/2015, skrivit in sig på Arbetsförmedlingen i länet. Det är drygt 7 procent lägre än
motsvarande period ett år innan. Största minskningen ser vi bland eftergymnasialt utbildade där det var drygt 15,5 procent färre som skrev in sig under perioden. Utbildning är
Omsättningen från arbetslöshet till arbete under perioden maj 2014 till april 2015 i jämförelse
med samma period ett år innan.
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viktigt idag och det är ofta till kvalificerade jobb som det rekryteras. Det förklarar till viss
del minskningen. Inom vissa grupper ökade antalet nyinskrivna och där hittar vi bland
annat ungdomar. Det var 10 procent fler ungdomar som skrev in sig under denna period
än ett år innan.

Arbetslöshetens sammansättning
I jämförelse med arbetslösheten på riksnivå ligger nivåerna i Örebro län fortsatt något
högre, men skillnaden har minskat betydligt. Under halvåret oktober till mars var arbetslösheten i genomsnitt 8 procent i riket. En jämförelse kan göras med Uppsala län, som
hade lägst arbetslöshet i riket med 5,4 procent, och Gävleborgs län som hade rikets högsta
arbetslöshet på 11,6 procent. Jämfört med grannlänet Värmlands län är skillnaden
mindre. Värmlands län hade en arbetslöshet som uppgick till 9 procent. Västmanlands
län, som också är ett angränsande län, ligger något högre med en arbetslöshet på 9,4 procent under det jämförda halvåret. Det skiljer sig åt mellan länen då förutsättningarna är
varierande när det gäller bland annat sammansättningen av näringslivet och avstånd till
storstäder.
Vid analyser av arbetslösheten framkommer stora skillnader mellan länets kommuner och olika grupper inom befolkningen.35 Exempelvis är det en viss skillnad
mellan könen där kvinnor har en något lägre arbetslöshet än män (7,5 respektive
9,4 procent). Den skillnaden beror delvis på att män oftare arbetar inom konjunkturkänsliga branscher, exempelvis industri. Skillnaden mellan inrikes födda och
utrikes födda är påtaglig. Personer som är inrikes födda hade en arbetslöshet på 5,5
procent medan den för utrikes födda uppgick till 26,3 procent.

Fortfarande skillnader beroende på utbildningsnivå
En individs utbildningsnivå påverkar möjligheterna att få ett arbete. Arbetslösheten indelat på utbildningsnivå påvisar stora skillnader. Arbetslösheten bland personer med endast
förgymnasial utbildning var 23,4 procent och för personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning var den 7,4 respektive 4,8 procent. Arbetslösheten sett mot utbildningsnivån har även stora inomregionala skillnader, och då särskilt för personer med
endast förgymnasial utbildning. I Ljusnarsberg var arbetslösheten bland dessa personer
högst (29,6 procent) och lägst var den i Lekeberg (9 procent). I Lekeberg var även arbetslösheten bland eftergymnasialt utbildade lägst i länet, den uppgick till 2,3 procent. Högst
var den i Laxå där den uppgick till 11,7 procent. Störst skillnad mot riket är det bland förgymnasialt utbildade där riket hade 3,3 procentenheter lägre arbetslöshet hos den gruppen. Det innebär att det i Örebro län är något svårare att ta sig ut i arbete om man saknar
som lägst en fullständig gymnasieutbildning. Det sammanfaller med arbetsmarknadens
allt högre krav på utbildning och att slutbetyg från gymnasiet näst intill är ett krav.
Andelen av alla inskrivna arbetslösa i april 2015 som hade förgymnasial, gymnasial eller
eftergymnasial utbildning var 36, 44,5 respektive 19,5 procent. Jämför vi dessa siffror
med befolkningens utbildningsståndpunkt blir det tydligt att personer med förgymnasial
35

För mer detaljerad information över kommunerna, se bilaga 3
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utbildning har en tuffare situation på arbetsmarknaden. Inte ens en femtedel av befolkningen har förgymnasial utbildning som högsta nivå, samtidigt som över en tredjedel av
alla inskrivna arbetslösa i länet har den utbildningsnivån. Det förstärker bilden av att
dessa personer har det tuffare på arbetsmarknaden.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för respektive grupp, genomsnitt av kv 4 2014 och kv 1 2015, Örebro län
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Stora skillnader på arbetslösheten inom länet
Arbetslösheten i Örebro län är varierande från kommun till kommun. Länet har en stark
centralort och omgivande kommuner som dras med olika strukturella problem på arbetsmarknaden. Samtidigt kan det vara ett tecken på att den inomregionala matchningen
inte fungerar så bra som den borde. Arbetskraften skulle troligen kunna utnyttjas bättre
inom regionen och skapa en mer välmående arbetsmarknad. Precis som ovan analyseras
perioden oktober till april 2014/2015 och presenteras som andel av den registerbaserade
arbetskraften. Kommunen med lägst arbetslöshet under perioden var Lekeberg (4,4 procent) följt av Askersund (5,8 procent). Högst arbetslöshet i regionen hade Ljusnarsberg
med 12,2 procent och Laxå tätt därefter på 11,8 procent. Vid en jämförelse med samma
period ett år innan visar Örebro kommun den största nedgången på 1,2 procentenheter
(från 9,6 till 8,4 procent). Ljusnarsbergs kommun har under samma period utvecklats åt
andra hållet. Där ökade arbetslösheten med 0,6 procentenheter mellan de två jämförda
perioderna. Kommunerna med högst arbetslöshet tenderar även att ha en relativt hög
andel sysselsatta inom industrin, vilket är en av förklaringarna till problemen. Industrin
är som känt tyngd av problem och sysselsättningen minskar vilket drabbar den lokala
arbetsmarknaden hårt. Samtidigt sker omställning på arbetsmarknaden inte i den takt
som skulle behövas.
Som nämndes tidigare är arbetslösheten bland utrikes födda mycket högre än för inrikes
födda. Det är svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden när det existerar språkliga barriä-
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rer och man bland annat saknar kontaktnätverk. Samtidigt är det också ett stort inflöde
av nyanlända vilket gör att det tar längre tid att få ut dessa personer i arbete.

Minskad arbetslöshet bland ungdomar och äldre
Ungdomsarbetslösheten i länet ligger fortfarande på höga nivåer och är högre i jämförelse
med den totala andelen arbetslösa (16-64 år). Ungdomsarbetslösheten uppgick till i genomsnitt 15,6 procent mellan oktober och april. En redan hög arbetslöshet kombinerat
med svårigheterna att få ut ungdomarna i arbete på grund av de krav som ställs är en
utmaning för länet. Trots höga arbetslöshetsnivåer är det arbetslösheten bland ungdomar
som har minskat mest, i relativa termer. Den har minskat med 3,5 procentenheter under
samma jämförda period som ovan. Men precis som med den totala arbetslösheten har
minskningen av ungdomsarbetslösheten bromsat in. Arbetslösheten bland länets ungdomar varierar mellan kommunerna. Ljusnarsbergs kommun har högst ungdomsarbetslöshet där den uppgick till knappt 24 procent och Kumla hade lägst med 12,2 procent. I
sammanhanget är det dock värt att nämna att arbetskraftsdeltagandet bland ungdomar i
åldern 18-24 år är väsentligt lägre än bland den äldre delen av befolkningen, varför den
relativa arbetslösheten bland ungdomar blir något missvisande. Det stora problemet här
är de personer som saknar gymnasial utbildning.
Arbetslösheten för äldre (55-64 år) låg i genomsnitt på 5,9 procent i länet, vilket var under riksgenomsnittet som uppgick till 6,2 procent. Även denna grupp har minskat sen ett
år tillbaka. Det är en positiv utveckling då personer i åldern 55-64 år är en av de grupper
som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är inte särskilt hög för
denna grupp, men blir man arbetslös kan det vara svårt att ta sig tillbaka till varaktig
sysselsättning.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter inskrivningstid, Örebro län, januari 2006-april
2015
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Arbetslösheten i länet minskar men fortfarande finns det personer som har långa tider i
arbetslöshet. Antalet personer som varit inskrivna som arbetslösa under längre perioder
är en utmaning. Ju längre tid en person är arbetslös desto lägre är chansen att komma ut i
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arbete. Som diagrammet ovan visar har personer som varit arbetslösa sex månader eller
längre minskat en aning. Det går åt rätt håll men samtidigt inte i särskilt hög takt.

Personer i en utsatt ställning på arbetsmarknaden
Det finns vissa grupper hos Arbetsförmedlingen som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden, vilket innebär att de har en längre startsträcka för att ta sig ut i arbete. I
dessa grupper ingår personer som endast har förgymnasial utbildning, personer med en
funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda och
personer i åldern 55-64 år. Det är gruppen som helhet som generellt har en utsatt ställning på arbetsmarknaden, och inte varje enskild individ som ingår i någon av dessa grupper.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa,
Örebro län, januari 2004-april 2015
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Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

Ser man till utvecklingen av arbetslösheten och jämför dessa utsatta grupper med övriga
arbetslösa syns en stor skillnad, vilket har varit en trend under några år. I diagrammet
ovan visas denna skillnad oerhört tydlig då majoriteten av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet ingår i någon av grupperna som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Gapet mellan utsatta och övriga är markant och när ena gruppen har minskat har
den andra ökat. I genomsnitt för halvåret oktober till april 2014/2015 ingick över 67 procent av dem inskrivna i någon av dessa utsatta grupper. Denna andel förväntas fortsätta
stiga och det skapar stora utmaningar. När konjunkturläget blir bättre minskar arbetslösheten men personer i dessa utsatta grupper har generellt inte lika lätt att komma ut i arbete trots det. Det är problematiskt att dessa personer blir utkonkurrerade av personer
som inte ingår i en utsatt grupp. Minskningstakten för ej utsatta har ökat samtidigt som
den planat ut och ökat för dem i utsatta grupper. När dessa utsatta grupper utgör en allt
större andel av alla inskrivna arbetslösa innebär det att arbetslöshetens minskning bromsar in. Eftersom Arbetsförmedlingen har en större utmaning att få ut dessa i arbete tar det
längre tid och utvecklingen av arbetslösheten dämpas.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, Örebro län, januari
2004-april 2015. Observera att en person kan ingå i flera grupper
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Som diagrammet ovan visar är det varierande utveckling mellan de grupper som har en
utsatt ställning på arbetsmarknaden.36 Det är en av dessa grupper som sticker ut i utvecklingen. De som är utomeuropeiskt födda har en ökande tendens och en relativt kraftig
sådan. Det är allt fler som flyttar in i länet från utomeuropeiska länder, vilket är en förklaring till ökningen. Samtidigt går det också trögt att integrera dessa personer på arbetsmarknaden. Personer med högst förgymnasial utbildning har ökat en aning mot slutet,
men det kan också kopplas till ökningen av utomeuropeiskt födda. Dessa personer utgör
en allt större andel av alla inskrivna som endast har förgymnasial utbildning. En minskning av gruppen 55-64 år är en positiv utveckling då svårigheten att få in dessa personer
på arbetsmarknaden är hög, om de blir arbetslösa. Minskningen bland personer med
funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga har planat ut och varit relativt
oförändrad efter årsskiftet.
Utomeuropeiskt födda utgör en allt större andel av det totala antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen. På ett år har antalet ökat med drygt 14 procent. Det tar tid att få ut dessa i
arbete eftersom det ofta krävs olika utbildningsinsatser och arbetsmarknadspolitiska
insatser för att göra personerna anställningsbara. Över hälften av alla utomeuropeiskt
födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i Örebro län har endast en förgymnasial
utbildning. Dessutom är det nästan 4 av 10 som inte ens har en fullständig grundskoleutbildning. Ungefär en femtedel har en eftergymnasial utbildning men ofta behöver valideras för att vara aktuell på svensk arbetsmarknad. Med en låg utbildningsnivå och språkliga barriärer försvåras möjligheterna att få en anställning.

Diagrammet innehåller dubbelräkningar vilket medför att det inte går att summera ihop respektive grupp för att få en totalsumma. Personer kan tillhöra flera grupper samtidigt.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i Örebro län har, och fortsätter stå inför, flera stora utmaningar. Den
demografiska utvecklingen i länet ställer krav på planering och samarbete för en säkrad
kompetensförsörjning och välfärd. Den äldre delen av befolkningen fortsätter att växa och
kommer så att göra den närmaste framtiden. Enligt befolkningsprognoser förväntas den
arbetsföra befolkningen minska men den dämpas troligen av en ökad invandring. Den
invandring som sker till länet är välbehövlig för att säkra arbetskraftens fortsatta tillväxt.
Samtidigt har också många som kommer till länet en efterfrågad utbildning och kompetens, och där har vi en utmaning att lyckas integrera dessa personer.
En annan och tuff utmaning är den rekryteringsproblematik som vissa branscher signalerar. Brist på kompetent arbetskraft är ofta ett återkommande ämne i Arbetsförmedlingens
prognoser och finns både under låg- som högkonjunktur. Det sker många rekryteringar i
både länet och Sverige varje år och då finns alltid behovet av kompetent arbetskraft. Vakanstiderna för lediga platser ska hållas så korta som möjligt samtidigt som den efterfrågade kompetensen inte går att få tag i. Trots allt är det cirka en fjärdedel av företagen som
anser sig ha svårt att hitta rätt personal. Dessa matchningssvårigheter skapar långtgående
konsekvenser på arbetsmarknaden och kan i längden leda till strukturella problem. För
en välfungerande arbetsmarknad, där rekryteringsproblemen hålls nere, krävs en effektivare matchning där Arbetsförmedlingen tillsammans med exempelvis näringslivet och
kommunerna samarbetar och kartlägger problemen. Här krävs satsningar för att motivera och underlätta för människor att läsa vidare samt belysa bristsituationen inom olika
yrken. Den framtida kompetensförsörjningen kräver att vi lyckas göra reklam för många
yrken, som gör dem attraktiva. Samtidigt har vi invandringen till länet och Sverige som
för oss är en stor resurs. Med en bättre integrering av människor och validering av utbildningar skulle den bristsituation vi har kunna minska avsevärt. Här krävs snabbare och
bättre insatser för att lära sig svenska språket och en mer effektiv process för att säkerställa en persons utbildningsståndpunkt. Exempelvis är det idag svårt att hitta läkare till
länets vårdcentraler och sjukhus, samtidigt som det kommer in många från utomeuropeiska länder med just en läkarutbildning. Det är en förlust för både individen och samhället när tiden innan denna person kan komma ut som yrkesverksam inom sin profession är lång.

Utbildning gynnar tillväxten
Arbetsmarknaden ställer allt högre krav då arbetsuppgifter blir mer avancerade och det
sker en ständig utveckling i de flesta branscherna. För att skapa tillväxt i ett allt mer kunskapskrävande samhälle krävs ett ständigt tillflöde av välutbildad arbetskraft. Idag är det
i princip krav på att ha slutbetyg från gymnasiet. Detta visar sig genom att arbetslösheten
bland dem med endast förgymnasial utbildning är väldigt hög. Denna arbetslöshet kan
även vara svår att bryta om inte en vidareutbildning sker, då konkurrensen om jobb utan
krav på utbildning är hög. Även vidareutbildning i form av eftergymnasiala utbildningar
är viktigt i framtiden. Många som ska ersättas på grund av pension behöver en ersättare
med högre utbildning än idag. Här behövs omfattande information om framtidens arbetsmarknad och alla olika vägar en person kan välja inom utbildningsvärlden. För att
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underlätta matchningen behöver vi alltså fler som utbildar sig på gymnasial och eftergymnasial nivå.
Det finns en grupp som är inskriven på Arbetsförmedlingen som är en särskild utmaning i
sig. Det gäller de personer som saknar formell grundskoleutbildning, alltså de som inte
har gått nio år i grundskolan. Denna grupp växer hela tiden och upptar nästan en femtedel av samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet. Utmaningen består i
att Arbetsförmedlingen saknar specifika verktyg för att hjälpa dessa personer med utbildning. Här krävs det breda samarbeten med andra aktörer för att ta ansvar och ge dessa
den utbildning som krävs. Eftersom gymnasieutbildning är viktigt i dagens Sverige måste
en avklarad grundskoleutbildning och gymnasiebehörighet tryggas för samtliga individer,
så långt det går.

Åldrande befolkningen tynger vissa branscher
Den åldrande befolkningen i Örebro län är något att bita i. Inom den närmsta framtiden
kommer många personer i länet gå i pension och denna generationsväxling kommer ha
märkbara effekter. En femtedel av den sysselsatta befolkningen i länet bedöms gå i pension inom knappt 10 år. Det kommer krävas omfattande ersättningsrekryteringar från en
arbetskraft som redan idag inte motsvarar alla krav som efterfrågas. Inom vård och omsorg kommer cirka var fjärde gå i pension inom tio år. Vården ska förutom att ersättningsrekrytera väldigt många även lyckas rekrytera till yrken som det redan råder brist på
arbetskraft inom. Det kommer samtidigt blir ett större tryck på just vård och omsorg när
befolkningsantalet ökar och då särskilt den äldre delen. Det är flera branscher som har
många anställda som kommer gå i pension de kommande åren och här behöver kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare kartlägga och genomföra
insatser. Det handlar bland annat om att göra kommunerna attraktiva för bosättning då
en minskande befolkning innebär minskat skatteunderlag och välfärd.

Utsatta grupper
En utmaning som ofta nämns är de personer som har en längre startsträcka för att ta sig
från arbetslöshet till arbete. Dessa utsatta grupper växer i antal och som andel av det totala antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen i Örebro län. När dessa utsatta grupper utgör en allt större andel blir det samtidigt mer utmanande för Arbetsförmedlingen att få ut
dessa i sysselsättning. Eftersom det är en svårighet att få ut dem i arbete ökar risken för
långa tider i arbetslöshet. Den del som växer mest är dem utomeuropeiskt födda då vi har
en stor invandring av dessa till länet. Den invandringen ska inte ses som ett problem utan
som en möjlighet för länets arbetsmarknad. Som tidigare nämnt besitter många väldigt
efterfrågade kompetenser som vi idag har svårt att hitta på arbetsmarknaden. Här ligger
uppgiften på Arbetsförmedlingen att ha goda arbetsgivarkontakter för att ackvirera både
lediga arbetstillfällen och praktikplatser. Starkare nätverk på den lokala arbetsmarknaden
är en viktig del i arbetet att underlätta för dessa individer att komma ut i varaktig sysselsättning. Arbetsförmedlingen har även olika insatser för att rusta individen för arbetslivet. Exempelvis finns det arbetsmarknadsutbildningar, arbetspraktik och olika former av
subventionerade anställningar för att stärka dessa personers kontakter med arbetsgivare.
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Färre industrijobb innebär en omställning
Eftersom länets industri har minskat i omfattning och fortsätter ha en kräftgång framöver
måste en omställning ske på arbetsmarknaden. Sedan 2007 har antalet anställda inom
länets industri minskat nästan 14 procent. Här krävs att de personer som inte längre får
jobb inom industrin breddar sitt sökande då det är andra branscher som för tillfället
växer. Industrin effektiviserar hela tiden sin produktion och då är det inte säkert att vissa
arbetstillfällen kommer tillbaka. För att trygga sin egen försörjning och att arbetsmarknaden inte får strukturella problem behövs således en omställning där man söker sig till
andra yrken och branscher. I vissa fall krävs eventuellt en om- eller vidareutbildning men
då ökar jobbmöjligheterna mycket. Här har Arbetsförmedlingen en utmaning i att motivera och hjälpa arbetssökande att hitta vilka framtidsmöjligheter som finns. På grund av
den bristsituation som finns på arbetsmarknaden är det önskvärt att fler utbildar sig inom
dessa bristyrken. Denna omställning på arbetsmarknaden ska ses som en möjlighet istället för en barriär.

Nedkortade tider i arbetslöshet är viktigt
Även om långtidsarbetslösheten inte är hög så är den en utmaning. Denna långtidsarbetslöshet är skadlig för arbetsmarknaden. Personer som går arbetslösa i längre perioder riskerar att bli fortsatt arbetslösa och deras kompetenser blir mindre attraktiva. Arbetsgivarna efterfrågar färska erfarenheter och detta gör att vi får en inlåsning i arbetslöshet för
vissa individer. Dessa individer behöver rustas för arbetsmarknaden och kraven som
ställs. Med en allt åldrande befolkning och den brist vi har på arbetsmarknaden behövs
alla resurser och då är det en förlust när personer går i arbetslöshet under långa perioder.
Även här är starkare nätverk mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivare en viktig kugge
för att långtidsarbetslösheten ska minska. Långtidsarbetslösa behöver få kontakt med
arbetslivet genom olika insatser där de kan utveckla sin arbetsförmåga och sina kompetenser.

Arbetslösa ungdomar måste få chansen
Arbetslösheten bland ungdomar är fortfarande hög trots att den fortsatt att minska sen
föregående prognos. Generellt har ungdomar inte stora problem att etablera sig på arbetsmarknaden. Men när vi inte är i en högkonjunktur går det fortfarande trögt för ungdomarna. De är länets resurs för att trygga framtida kompetensförsörjning. Det skapas ett
paradoxalt problem när arbetsgivarna efterfrågar arbetslivserfarenhet och samtidigt inte
ger ungdomarna chans att förvärva den. Detta är en generell bild och det finns såklart
undantag. Inom många yrken har lärlingar svårt att komma ut och fullgöra sina lärlingstimmar. Det medför i många fall att dessa, oftast ungdomar, går vidare och försöker söka
sig till andra yrken. Nyutbildade ungdomar behöver komma ut och genomföra sina lärlingstimmar inom ett visst yrke men företagen anser sig inte kunna ta emot dem. Samtidigt har företagen i vissa fall svårt att hitta kompetent personal för samma yrke. Här blir
det ett låst läge som endast skapar en värre situation framöver. Ungdomar måste få en
chans att visa och utveckla sin kompetens genom att få etablera sig på arbetsmarknaden.
Det är förvisso positivt att arbetslösheten för ungdomar har minskat mest i jämförelse
med enskilda grupper. Fortfarande är det dock höga nivåer på ungdomsarbetslösheten
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och detta är något som måste förändras. Praktikplatser är ett alternativ för ungdomar att
komma ut i arbetslivet och samtidigt marknadsföra sig själva. Här ligger ett stort ansvar
på Arbetsförmedlingen men även på näringslivet som trots allt är aktörerna som ska ta
emot personal. Sen är det viktigt att det från olika håll poängteras hur mycket vidareutbildning underlättar för en etablering på arbetsmarknaden.

39

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Örebro län

Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken
infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan
dess har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med
vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera
och påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala
prognoser två gånger per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas
genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland
annat för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda,
rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga
arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i
Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av privata arbetsställen37 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersök-

37

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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ning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma
urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 523
arbetsställen inom det privata näringslivet i Örebro län och svarsfrekvensen blev 76,5
procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i
landets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den
senaste undersökningen ingick 72 offentliga arbetsgivare i urvalet i Örebro län och svarsfrekvensen uppgick till 97,2 procent.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger på
underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata
näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett
normalt förväntningsläge Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt
och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande
sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90
ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka
minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik.
Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras
Arbetskraftsundersökning (AKU).

Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av:
1.

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

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.
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Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kv 3 2014 och kv 1 2015, Örebro län
Utbildning
Kommun

Totalt
16-64
år

Kvinnor

Män

Unga Äldre
18-24 55-64
år
år

Lekeberg

4,4

3,8

4,9

13,7

Laxå

11,8

12,1

11,6

Hallsberg

8,7

8,4

Degerfors

9,3

Hällefors

Inrikes
födda

Utrikes
födda

2,3

4,2

9,2

9,0

4,3

2,3

21,8

9,2

6,9

39,8

28,3

7,8

11,7

9,0

18,9

6,3

6,2

28,0

20,0

7,1

4,8

9,6

9,1

19,9

6,1

6,8

30,1

20,4

7,3

6,7

11,3

9,3

13,0

21,7

6,6

7,6

33,5

23,4

9,6

8,2

Ljusnarsberg

12,2

9,3

14,5

23,9

5,6

6,2

46,1

29,6

7,9

10,0

Örebro

8,4

7,3

9,4

14,6

6,3

5,3

23,4

26,1

8,2

4,2

Kumla

6,5

6,5

6,6

12,2

4,6

4,5

22,6

16,9

5,4

4,0

Askersund

5,8

4,7

6,9

12,6

3,4

4,0

33,8

12,2

4,6

5,1

Karlskoga

9,5

8,3

10,5

15,4

7,3

6,2

30,0

26,7

7,2

6,0

Nora

7,9

6,8

9,0

16,4

4,7

5,8

25,5

21,0

6,7

4,7

Lindesberg

9,8

8,0

11,3

18,6

5,4

5,9

35,6

24,9

7,3

7,0

Länet

8,5

7,5

9,4

15,6

5,9

5,5

26,3

23,4

7,4

4,8

Riket

8,0

7,3

8,6

14,5

6,2

5,3

21,0

20,1

7,4

5,1

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

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.
Ansvarig utredare för denna prognos är Fredrik Mörtberg,
telefon 010-488 40 39.
Vill du få 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 jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi den 9 december 2015.
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