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Sammanfattning

Fortsatt positivt läge men svagare förväntningar
Den positiva tillväxten i omvärlden har en positiv inverkan på Sverige och framför allt
exportindustrin. Under 19 kvartal i rad har BNP vuxit och under det senaste året är
det framför allt exporten som bidragit till tillväxtökningen. Den goda ekonomin
bidrar till att sysselsättningen ökar och att fler är i arbete och att färre är arbetslösa.
Under det senaste året ökade sysselsättningen i riket med runt 100 000 personer och
i Örebro län blev det nästan 3 000 fler förvärvsarbetande personer.
Framtidstron fortsätter att vara god hos arbetsgivarna och i riket är förväntningarna
på efterfrågan av varor och tjänster höga. I Örebro län är förväntningarna också
positiva om än inte lika starka som under rekordåren 2016-2017. Förväntningarna är
över det normala och de flesta arbetsgivare tror på ökad eller oförändrad efterfrågan
under det kommande halvåret.

Arbetstillfällena blir fler i Örebro län
Under ett flertal år har Örebro län haft en stark utveckling på arbetsmarknaden.
Efterfrågan på länets varor och tjänster har varit stor och behovet av personal har
gett fler invånare arbete. Det goda läget och behovet av arbetskraft har lett till att
länet har ett av landets högsta kapacitetsutnyttjanden, det vill säga andelen privata
arbetsställen som måste nyrekrytera för att kunna öka produktionen. I offentlig
sektor finns ett fortsatt stort behov av personal till skolan och vården.
Sysselsättningen bedöms därför fortsätta öka i länet. Till 2019 förväntas ökningen bli
3 800 personer. Ökningen blir större i år än under nästa år då 137 250 personer
bedöms vara förvärvsarbetande i åldern 16-64 år.
Ett orosmoln för sysselsättningstillväxten är bristen på lämplig kompetens. Under
våren har en tredjedel av de privata arbetsgivarna och två tredjedelar av de offentliga
upplevt brist vid rekrytering. Bristen är förknippad med en ökad efterfrågan på
arbetskraft och att utbildning och erfarenhet hos arbetskraftsutbudet inte
överensstämmer med arbetsgivarnas behov.

Arbetslösheten fortsätter ner
Under årets första kvartal var i genomsnitt 10 720 personer inskrivna som arbetslösa
i Örebro län. Det är en minskning med 6,3 procent jämfört med året innan. Inflödet
av arbetslösa har minskat samtidigt som länets arbetsgivare har ett behov att anställa
för att kunna fortsätta öka sin produktion. Under fortsättningen av detta år och under
nästa år bedöms därför arbetslösheten fortsätta minska.
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Antalet inskrivna arbetslösa förväntas minska med 700 personer i år och 500 under
nästa år. I slutet av 2019 bedöms den relativa arbetslösheten ha minskat till 6,6
procent av den registerbaserade arbetskraften. Minskningen i de relativa talen beror
till en början främst på sysselsättningsökningen för att sedan påverkas mer av att
arbetslösheten fortsätter sjunka.

Ungdomarna vinnare i högkonjunkturen
I flertalet av länets kommuner har arbetslösheten minskat kraftigt under det senaste
halvåret. För kommuner som Karlskoga, Lindesberg, Degerfors och Ljusnarsberg
ligger nedgången runt 20 procent och i Laxå kring 30 procent. I motsats till de flesta
kommuner har inte arbetslösheten minskat i länets största kommun, Örebro. Där har
det under det senaste året varit ökningar kring fem procent. Ökningen i Örebro
kommun förklaras bland annat av inflyttningar, särskilt bland grupper som kom till
Sverige för något år sedan och nu försöker att etablera sig. I länet totalt har
arbetslösheten gått ner kring sex procent.
Även om arbetslösheten har minskat är det främst personer som står närmast
arbetsmarknaden som har fått jobb i störst utsträckning. Av de inskrivna arbetslösa
på Arbetsförmedlingen i Örebro län är nu fyra av fem i vad som benämns utsatt
ställning. Denna grupp behöver mer stöd och insatser för att etablera sig i arbetslivet.
För fem år sedan var andelen i utsatt ställning kring 60 procent.
Den grupp som har kunnat tillgodogöra sig den goda arbetsmarknaden bäst är
ungdomarna. I åldern 18-24 år har arbetslösheten mer än halverats på fem år och
bara under det senaste året har den minskat med 14 procent.

Obalansen på arbetsmarknaden fortsätter
Bristen på arbetskraft är rekordhög i Sverige samtidigt som det finns 10 000
inskrivna arbetslösa bara i Örebro län. Det finns en tydlig obalans mellan utbudet av
arbetskraft och arbetsgivarnas önskemål. En stor del i den obalansen förklaras av
utbildning eller bristen på utbildning. För få personer har de utbildningar som
efterfrågas, särskilt yrkesutbildningar på gymnasienivå men även eftergymnasiala
utbildningar inom vård, skola, it och teknik. Därtill finns de som saknar utbildning
helt eller har en för kort utbildning. Dessa personer har haft väldigt svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden trots rådande högkonjunktur.
Bristen på rätt arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden gör att befintlig personal
får jobba mer och risken för sjukskrivingar ökar. Samtidigt får företagen tacka nej till
ordrar och produktionen och servicen minskar i både privat som offentlig sektor.
Konsekvenser som kan få allvarliga följder för möjligheterna till fortsatt tillväxt i
Sverige.
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Konjunkturläget i Örebro län

Omvärlden har uppvisat en allt starkare ekonomi under det senaste året och samtliga
länder inom OCED hade en positiv ekonomisk utveckling, vad som benämns som en
bred synkroniserad tillväxt. Det är framför allt länder i Europa och Asien som
bidragit till att utvecklingen varit positiv. I USA som kanske har den största
betydelsen för världsekonomin fortsätter ekonomin att stärkas och sysselsättningen
ökar och arbetslösheten fortsätter ner.1
En tillväxt i omvärlden har haft en positiv inverkan på Sverige och framför allt vår
exportindustri. Under 19 kvartal har tillväxten i Bruttonationalprodukten (BNP) varit
positiv och under 2017 var det framför allt exporten som bidrog till tillväxtökningen.
Under det första kvartalet 2018 var det återigen de fasta bruttoinvesteringarna i
byggnader och anläggningar som starkast bidrog till att BNP kunde fortsätta växa.
Den goda ekonomin bidrar till att sysselsättningen ökar och allt fler är i arbete. Det är
framför allt de fasta anställningarna som ökar. Arbetsgivarna är angelägna om att
knyta arbetskraften till sig.
Under 2017 hade Sverige den högsta andelen personer i sysselsättning av samtliga
EU-länder. Sverige var det enda landet som hade en andel över 80 procent i ålder 2064 år, med 81,8 procent. EU-genomsnittet låg på 72,3 procent och lägsta andelen
sysselsatta återfanns i Grekland med 57,8 procent. Samtliga länder med undantag av
Danmark uppvisade en ökning mellan 2016 och 2017.
I Arbetsförmedlingens undersökning är förväntningarna i riket på efterfrågan av
varor och tjänster fortfarande höga och över det historiska genomsnittet. Det goda
läget leder till att anställningsplanera är fortsatt positiva och på rekordnivåer. Det
stora rekryteringsbehovet innebär dock att bristen på arbetskraft fortsätter att vara
stor och märks så gott som i alla branscher, vilket kan ha en dämpande effekt på
tillväxtmöjligheterna.
I Örebro län fortsätter förväntningarna att var positiva om än inte lika starka som
under rekordåren 2016-2017. Läget är över det normala och de flesta arbetsgivare
tror på ökad eller ett oförändrad efterfrågan under det kommande halvåret. Utifrån
den höga nivån som efterfrågan har legat på i Örebro län är det rimligt att
ökningstakten avtar även om den fortfarande är positiv och på en nivå över
normalläget.
Störst är förändringarna inom bygg som länge haft en ökad efterfrågan men där de
flesta arbetsgivare nu tror på ett oförändrat läge för de kommande sex månaderna.
Branscherna som är mest positiva är information och kommunikation samt
företagstjänster.

1 Mer om den globala ekonomin finns att läsa i Riskprognosen, Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018, Prognos
för arbetsmarknaden 2018-2019.
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Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för
näringslivet i Örebro län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Det absoluta kapacitetsutnyttjandet är stort i Örebro län, drygt vart fjärde arbetsställe
har nått sitt kapacitetstak och kan inte alls öka produktionen utan att nyrekrytera.
Det är bland de högst nivåerna i riket, endast tre län ligger på en högre andel. För
resterande arbetsställen, som inte ligger på absoluta max, har det skett en förflyttning
mot att möjligheterna att öka produktionen blir allt mindre utan att rekrytera. Detta
visar på att ekonomin i länet har gått för fullt. Kapacitetsutnyttjandet är utbrett i
nästan alla branscher och mest inom it och kommunikation och utbildning, vård och
omsorg som utförs i privat regi medan det är lägre inom jord- och skogsbruk.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet

3.1

Sysselsättningen ökar men allt svårare att hitta personal

Den svenska arbetsmarknaden har uppvisat ett starkt läge under en längre tid,
sysselsättningen och framför allt de fasta anställningarna ökar och arbetslösheten går
ner. Till det kommer en förbättrad världsekonomi och ökad efterfrågan på svensk
varuexport. En ökad varuexport har stor betydelse för arbetsmarknaden i ett
industritungt län som Örebro. Både på industrin direkt men också på verksamheter
som är beroende av industrin som underleverantörer och serviceföretag. Det goda
arbetsmarknadsläget där många jobbar innebär att hushållens inkomster förbättras
och efterfrågan på privata tjänster som hotell och restaurang och personliga och
kulturella tjänster kan fortsätta att växa.
I Örebro län behöver många arbetsgivare anställa för att kunna öka produktionen
ytterligare. Ett problem i rekryteringsprocessen har varit bristen på lämplig
kompetens. Under våren har en tredjedel av de privata arbetsgivarna och två
tredjedelar av de offentliga upplevt brist vid rekrytering. Bristen är förknippad med
en ökad efterfrågan på arbetskraft och att utbildning och erfarenhet hos
arbetskraftsutbudet inte överensstämmer med arbetsgivarnas behov. Obalansen
mellan utbudet och efterfrågan på arbetskraft kan ha en dämpande effekt på
sysselsättningsökningen, särskilt om inte insatser och förändringar görs.
Bedömningen blir att sysselsättningen fortsätter öka i Örebro län fram till 2019.
Kapacitetsutnyttjandet är stort och många branscher fortsätter ha en stor efterfrågan.
Sysselsättningsökningen blir 2 300 personer eller 1,7 procent till slutet av 2018 och
till 2019 ökar sysselsättningen med ytterligare 1 500 personer eller 1,1 procent. Det
innebär att i slutet på 2019 kommer sysselsättningen i Örebro län vara 137 250 i
åldern 16 till 64 år.

Sysselsatta* 16-64 år i Örebro län
140 000

Antal

prognos för 2017 - 2019

135 000
130 000
125 000
120 000
115 000
110 000

*Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen
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3.2

Arbetslösheten minskar i Örebro län

Arbetslösheten i Örebro län har minskat i varierande takt i spåren av finanskrisen. I
början på 10-talet var antalet inskrivna arbetslösa cirka 15 000, till våren 2018 hade
antalet minskat till drygt 10 000 eller 7,2 procent av den registerbaserade
arbetskraften. Variationen i arbetslöshet beror på flöden, hur stort inflödet är i
förhållande till utflödet. Under den senaste tidens högkonjunktur har inflödet till stor
del bestått av utrikes födda som i större utsträckning deltar i arbetskraften. Det till
följd av de stora invandringsströmmarna under 2014 och 2015. Dessa strömmar har
nu avtagit och inflödet har minskat. Utflödet förklaras av en stor efterfrågan på
arbetskraft från länets arbetsgivare.
Faktorer som kan försvåra utflödet antingen till arbete eller till utbildning är
sammansättningen av arbetslösa. Även om arbetslösheten gått ner i så gott som alla
grupper av inskrivna har andelen som är i utsatt ställning och generellt behöver mer
stöd och insatser för att etableras på marknaden blivit allt större i Örebro län. Nästan
fyra av fem inskrivna är i utsatt ställning. En annan faktor som försvårar utflödet är
tiden i arbetslöshet. En längre period försvårar möjligheterna att komma ut i arbete
bland annat genom förlorad kompetens och kompetensutveckling men även förlusten
av nätverken inom arbetslivet. Andelen inskrivna som varit arbetslösa över två år är
cirka 20 procent i Örebro län.
Bedömningen från Arbetsförmedlingen blir att arbetslösheten kommer fortsätta
minska fram till 2019. Det framför allt till följd av ett minskat inflöde med färre som
går in i etableringen men också ett fortsatt behov hos länets arbetsgivare att anställa,
särskilt i länet mindre och medelstora kommuner. Antalet inskrivna arbetslösa i
slutet av 2018 bedöms vara 700 färre än i slutet av 2017. I relativa termer kommer
arbetslösheten vara 7,1 procent.2 Till slutet av 2019 minskar den till 6,6 procent vilket
motsvarar 500 färre inskrivna arbetslösa jämfört med året innan. Antalet inskrivna
arbetslösa förväntas vara 9 500 i slutet av 2019. Minskningarna i de relativa talen
beror ytterst på den förhållandevis stora sysselsättningsökningen som gör att
arbetskraften ökar mer i förhållandet till antalet inskrivna arbetslösa.

2

Som andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år i
Örebro län
16 000

Antal

prognos för kv4 2018 och kv4 2019
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Källa: Arbetsförmedlingen

3.3

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten går ner men det
finns regionala skillnader

Det starka läget på arbetsmarknaden kommer alla län till godo men i olika
omfattning. Sysselsättningen har växt med runt 100 000 personer under det senaste
året och framför allt i storstadslänen med Västra Götaland och fordonsindustrin i
spetsen. För de kommande åren kommer sysselsättningen fortsätta växa men inte i
samma omfattning som tidigare. De län där sysselsättningen förväntas öka mest fram
till 2019 är Västra Götaland, Skåne och Östergötland. Ökningarna i Örebro län ligger
kring genomsnittet i riket.
Antalet arbetslösa har under våren minskat och län som Gävleborg, Södermanland
och Värmland som har kommit in senare i högkonjunkturen har under våren haft de
största minskningarna. Arbetslösheten tros fortsätta minska i riket fram till 2019
men det finns fortsatt regionala skillnader. I Värmland och Södermanland förväntas
den minska mest medan den antas vara mer eller mindre oförändrad i Kronoberg. I
slutet av 2019 antas Uppsala och Västerbottens län ha den lägsta andelen arbetslösa
och Gävleborg den högst, men samtliga län ligger under tio procent. Örebro län
förväntas ligga just kring riksgenomsnittet med 6,6 procent.
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Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2018 och kvartal 4 2019

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som
andel av registerbaserad
arbetskraft, prognos kvartal 4 2019
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Efterfrågan på arbetskraft

Behovet av personal har varit stort under flera år i Örebro län men med en dämpad
ökningstakt i efterfrågan har också behovet att öka sin personal minskat något.
Fortfarande planerar mer än fyra av tio arbetsgivare i privat sektor att utöka sin
personalstyrka under det kommande året. Det är fortfarande över genomsnittsnivån i
länet men under nivån i riket, vilket inte har varit fallet sedan hösten 2013.

Privata arbetsgivare som planerar att utöka sin
personalstyrka på ett års sikt i Örebro län
Örebro län
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Riket

Genomsnitt Örebro län

Nettotal

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

De branscher som är fortsatt mest optimistiska finns i den privata tjänstesektorn med
företagstjänster, hotell och restaurang samt it och kommunikation. Den bransch där
man kan se den största nedgången är inom bygg. Behovet av bostäder är inte lika
stort som tidigare och branschen fortsätter inte att öka utan man tror till största del
på ett oförändrat läge.
Ett något dämpat behov kan utöver en stabilare efterfrågeökning också bero på de
rekryteringsproblem som finns och funnits under ett antal år på den svenska
arbetsmarknaden. Inom flera yrkeskategorier varav bygg är en av de mest påtagliga,
har arbetsgivarna under flera år haft problem att hitta personer med rätt
kompetenser, rätt utbildning, erfarenhet, kunskap och inställning till yrket.
Problem att hitta rätt kompetenser fortsätter att bestå och ligga på en hög nivå i länet,
mer än var tredje arbetsgivare i privat sektor uppger att de haft svårigheter att
rekrytera personal. Problem upplevs inom hela näringslivet i allt från
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tillverkningsindustrin till hotell och restaurang och trots en något avtagande
efterfrågan inom bygg har branschen fortsatt svårt att hitta personal med rätt
kompetens när de behöver rekrytera.

Brist på arbetskraft i Örebro län, privata
arbetsgivare

Örebro län
40

Riket

Genomsnitt Örebro län
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10
5
0

Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Rekryteringsproblem innebär att fler arbetsgivare upplever att det tar längre tid att
rekrytera eller att de inte lyckades rekrytera överhuvudtaget. Att sänka
utbildningskraven kan förhållandevis få arbetsgivare i privat sektor tänka sig. Det
samtidigt som över 40 procent av de inskrivna arbetslösa i länet inte har en
gymnasieutbildning. Det finns en stor obalans mellan utbud och efterfrågan på den
svenska arbetsmarknaden som man inte kan utbilda bort på kort sikt.
För att kortsiktigt kunna förbättra matchningen behöver individernas kompetenser
tydliggöras och arbetsgivarnas krav och förväntningar anpassas så långt det är
möjligt. Med det sagt ska inte kvaliteten eller servicen försämras. Den svenska
arbetsmarknaden är avancerad och kunskapsintensiv och det är där många
konkurrensfördelar finns.
Konsekvenserna av rekryteringsproblemen blir framför allt att befintlig personal får
jobba mer, men också att man tackar nej till ordrar och produktionen och servicen
minskar. Konsekvenserna kan bli allvarliga för möjligheterna till fortsatt tillväxt i
Sverige. Minskad tillväxt påverkar sysselsättningen som påverkar skatteintäkterna
och den offentliga verksamheten.
Inom offentlig sektor fortsätter rekryteringsproblemen vara högre än privat sektor
och de offentliga arbetsgivarna i Örebro län upplever högre brist än i riket. I offentlig
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verksamhet är bristen på personal mest påtaglig inom sjuk- och tandvård men även
inom grundskolan fortsätter svårigheterna att hitta rätt personal.

Brist på arbetskraft i Örebro län, offentliga
Örebro län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Till skillnad mot privat sektor är man inom det offentliga i större utsträckning villig
att sänka utbildningskraven för att kunna rekrytera. Det kan bero på att bristen är
mer påtaglig och behovet att hitta andra lösningar är akut. Utbildningsnivån i
offentlig sektor är också väldigt hög, en stor andel av personalen har en
högskoleutbildning, så det kan handla om att sänka kraven till gymnasieutbildning
eller motsvarande. Till exempel anställer kommunerna i större utsträckning
barnskötare och elevassistenter till skolan och till sjukvården anställs vårdare eller
motsvarande personal. I offentlig sektor har man i större omfattning också använt sig
av högre lön för att kunna hitta personal. Konsekvensen av bristen blir även i
offentlig sektor att befintlig personal får jobba mer och att servicen försämras.
Både inom privat som offentlig sektor är kompetensbristen akut på flera håll och
nuvarande arbetskraftsutbud har inte de kunskaper som arbetsgivarna efterfrågar.
Att med utbildning försöka lösa obalansen tar tid och är inget svar på det akuta
problemet, då måste man försöka hitta andra lösningar. En lösning är att
arbetsgivarna anpassar sig efter det utbud som finns och hittar lösningar i det. En
annan lösning är att renodla arbetsuppgifterna för yrken med brist och låta annan
personal utföra sådana arbetsuppgifter som inte behöver utföras av utbildade
personer. Detta kan vara exempel på kortsiktiga lösningar. Långsiktigt behöver vi
jobba med att få personer att utbilda sig där de långsiktiga behoven finns till exempel
inom vård, utbildning, it och teknik för att Sverige fortsatt ska kunna vara en
konkurrenskraftig nation med en utbyggd välfärd.
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5

Näringsgrenar

Arbetsmarknaden i Örebro län har under de senaste åren visat på en positiv
utveckling. Sysselsättningen har ökat och efterfrågan på varor och tjänster som
produceras har varit stor. I vårens undersökning har efterfrågeläget gått ner något
men visar fortfarande på starkare förväntningar än normalt. Att nivån har gått ner
något ska ses i utifrån en lång period av rekordnivåer och att läget fortfarande är bra.
De branscher i näringslivet som är mest positiva i Arbetsförmedlingens undersökning
är tillverkning och utvinning, företagstjänster och information och kommunikation
när det kommer till efterfrågan och behovet att anställa personal. Däremot har
efterfrågan inom bygg gått ner från flera år av ett stort byggande framför allt av
bostäder.
Den offentliga tjänsteproduktionen har också gått ner något jämfört med föregående
år även om bristen och behovet av flera yrkesgrupper främst inom vård och
utbildning är fortsatt stor.

5.1

Jord- och skogsbruk

Knappt 2 000 personer mellan 16 och 64 år
 Egenföretagande är
förvärvsarbetar inom jord- och skogsbruk i
vanligt förekommande
Örebro län. Det gör det till en av länets
minsta näringsgrenar med 1,5 procent av
 Ökad brist på
maskinförare
den totala sysselsättningen. Det är dock en
något större andel än på riket med 1,3
procent. Även om näringen är förhållandevis liten har den en större betydelse för
vissa enskilda kommuner i länet. I Lekeberg förvärvsarbetar lite mer än sju procent i
näringen följt av Askersund med 6,2 procent.
Jord- och skogsbruk sysselsätter betydligt fler män än kvinnor, endast var femte
förvärvsarbetande är en kvinna. För de kvinnor som är anställda i branschen är det
vanligaste yrket djurskötare medan det vanligaste yrket bland män är maskinförare.
Branschen kännetecknas annars av många äldre förvärvsarbetande, ungefär var
tredje förvärvabetande i branschen är 65 år eller äldre. Av de äldre är också en klar
majoritet egna förtagare, 93 procent. Det kan jämföras med gruppen 16-64 år där
andel företagare är 44 procent. Av länets samtliga förvärvsarbetande egna företagare
återfinns 25 procent inom jord- och skogsbruk. Att företagandet är stort i branschen
beror på att många driver sin gård/fastighet i egen regi men också att många av de
större bolagen köper in tjänster eller lägger ut verksamhet på entreprenad.
Verksamhet inom jord- och skogsbruk varierar över året och efter säsong. Under
sommaren ökar efterfrågan på arbetskraft, det gäller såväl maskinförare och
skogsarbetare inom skogsbruket som trädgårdsanläggare och skötare inom
jordbruket.
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Trots en ökad efterfrågan under sommaren är den långsiktiga utvecklingen att
sysselsättningen minskar i branschen. Bedömningen för innevarande samt
efterföljande år att sysselsättningen blir oförändrad.

5.2

Industri

Tillverkningsindustrin i Örebro län
sysselsätter mer än 20 000 personer eller
 Ökade kompetenskrav
16 procent av de förvärvsarbetande. Det är
 Sysselsättningen ökar
tre procentenheter högre än i riket. Det gör
Örebro län till Sveriges åttonde största
industrilän. Laxå kommun har största
andel inom industrin med 36 procent av samtliga förvärvsarbetande, följt av
Ljusnarsberg och Degerfors. Örebro och Lekeberg är de enda kommunerna i länet
som ligger under riksgenomsnittet med en andel under tio procent.
De branscher inom industrin som sysselsätter flest personer är tillverkning av
metallvaror och maskiner men även livsmedelsindustrin, stål- och
metallframställning samt kemisk produktion är stora. Andelen kvinnor är störst inom
läkemedel och andel män inom reparationer av maskiner och apparater. Totalt är lite
drygt var femte anställd inom industrin en kvinna.

Andel förvärvsarbetande* inom industrin per kommun i
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Industrin har under en längre period genomgått strukturomvandlingar, särskilt
märkbart har det varit under 90-talskrisen och finanskrisen. Strukturomvandlingen
har lett till att kompetenskraven inom industrin har ökat, 1990 hade var tionde
industrianställd i Örebro län en eftergymnasial utbildning, år 2016 hade det ökat till
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var fjärde. Detta märks i att bristen på ingenjörer är stor både i länet som i hela
Sverige. Utöver ingenjörer har industrin i Örebro län ett stort behov av operatörer
och montörer med en gymnasieutbildning eller motsvarande.

5.2.1 Industriföretagen i Örebro län är fortsatt optimistiska
Under våren 2018 har efterfrågan inom industrin gått ner något jämfört med 2017
men fortfarande tror ungefär hälften av länets industriföretag på en ökad efterfrågan
de kommande sex månaderna. De har också bland de högsta förväntningarna i riket
och över genomsnittet i länet för perioden från 2007-2018.

Förväntningsläget inom industrin för kommande sex
månader i Örebro län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Industrins anställningsplaner är positiva och mer än hälften av företagen tror på ökat
antal anställda inom det kommandet året. Däremot har en tredjedel av företagen
upplevt problem att rekrytera under det senaste halvåret där bristen på ingenjörer är
störst men även bristen på gymnasieutbildade montörer och operatörer till
metallindustrin har ökat. Problemen att hitta rätt kompetenser kan påverka
möjligheterna för branschen växa. Samtidigt som kapacitetsutnyttjandet är stort. Tre
fjärdedelar av företagen kan inte öka sin produktion med mer än tio procent utan att
behöva nyrekrytera. Kapacitetsutnyttjandet har varit på motsvarande nivåer under
det senaste året även om det akuta behovet har minskat något.
Den fortsatta goda efterfrågan inom industrin som märks inom alla områden och i
alla delar av länet innebär att sysselsättningen förväntas öka under prognosperioden.
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Men där kompetensbristen och en ökad automatisering kan ha en viss dämpande
effekt.

5.3

Byggverksamhet

I Örebro län förvärvsarbetar nästan 10 000
personer i byggbranschen vilket är drygt
 Dämpade
sju procent av den totala sysselsättningen.
efterfrågeökningar
Lekeberg har den största andelen med 13
 Fortsatt stor
procent och Laxå den lägsta med fem
kompetensbrist
procent. Byggandet i Sverige har varit stort
under de senaste åren beroende på en ökad
befolkning, låga räntor och ROT-avdrag. Det märks också på sysselsättningen, mellan
2013 och 2016 ökad sysselsättningen med 1 000 personer i Örebro län och bara
under 2016 ökade sysselsättningen med 6,4 procent.

Andel förvärvsarbetande* inom byggverksamhet
per kommun i Örebro län 2016
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*Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Källa: SCB (RAMS)

Byggindustrin är den mest mansdominerade branschen både i Örebro län och riket.
Av samtliga förvärvsarbetande är drygt sju procent kvinnor i länet och nio procent i
riket. Det kan jämföras med hela arbetsmarknaden där andelen kvinnor är nästa 49
procent och andelen män är lite drygt 51 procent i åldern 16-64 år. Fördelning i
byggbranschen har inte ändrats under en längre tid även om branschen är angelägen
att få in fler kvinnor.

18

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018
Örebro län

5.3.1 Mindre efterfrågan i byggbranschen
I vårens undersökning är det byggbranschen som har den tydligaste minskningen i
efterfrågan i förhållande till de senaste årens höga nivåer. Denna nedgång är särskilt
märkbar i Örebro län som har haft en av landet största nybyggnadsproduktioner i
förhållande till befolkningen under de senaste åren men där Örebro kommun nu
anser att man har balans på bostäder enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät. I flera
av länets andra och mindre kommuner råder det fortsatt brist och det finns ett
fortsatt behov av bostadsbyggande.
En något minskad efterfrågan märks i att färre arbetsgivare tror på att
personalstyrkan behöver öka. En allt större andel tror istället att antal anställda
kommer vara oförändrat under det kommande året. Denna utveckling är inte oväntad
utifrån den stora aktivitet som har rått på byggområdet under flera år. Det pågår
fortfarande ett byggande i länet men som har blivit mer inriktat på anläggningar och
kommersiella lokaler istället för bostäder.

Förväntningsläget inom byggverksamhet för
kommande sex månader i Örebro län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Att den stora byggnadstoppen skulle var nådd kan även ses i att
kapacitetsutnyttjandet är på nedgång. I vårens undersökning svarar nästan 30
procent av arbetsgivarna att de inte skulle kunna öka produktionen utan att anställa,
ett år tidigare var den andelen nästan 50 procent.
Trots ett lägre kapacitetsutnyttjande är nivån fortfarande hög och problemen att hitta
arbetskraft består. Mer eller mindre samtliga yrken i byggbranschen har viss eller
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påtaglig brist och störst är bristen på arbetsledare och ingenjörer. Bristen har lett till
att antalet utstationerade arbetstagare3 varit stort. Under 2017 var Örebro ett av de
län med störst ökning i anmälda utstationerade arbetstagare enligt
Arbetsmiljöverkets statistik varav mer än hälften var sysselsatta inom
byggbranschen.
Även om den absoluta toppen är nådd i bostadsbyggandet har fortfarande flera av
länets kommuner ett underskott av bostäder. Det finns också ett fortsatt behov av
kommersiella lokaler och anläggningar. En del av det senaste årens byggbehov har
täckts av utländsk arbetskraft. Bedömningen blir att sysselsättningen inom bygg ökar
något under 2018 för att vara oförändrat under 2019.

5.4

Privata tjänster

Privata tjänster består av transport,
 Varierande utveckling i
handel, hotell och restaurang,
delbranscherna
information och kommunikation,
finansiell verksamhet och
 Kompetensbrister inom it
och hotell- och restaurang
företagstjänster. Under 2016
förvärvsarbetande 48 000 personer i
någon av dessa branscher. Det var en ökning med 750 personer eller 1,6 procent
jämfört med förgående år.
Ingen av länets kommuner kommer upp i rikets andel med 45 procent i de privata
tjänsterna, närmast är Hallsberg och Örebro med 43 procent. I flera av länets
kommuner ligger andelen kring 25 procent och lägst är den i Ljusnarsberg som inte
riktigt når upp till 20 procent.
Könsfördelningen i tjänstenäringen är förhållandevis jämn, 42 procent kvinnor och
58 procent män. Det som bidrar till att männen är fler är transport och information
och kommunikation där cirka tre av fyra förvärvsarbetande är män. Jämnast är
könsfördelningen inom finansiell verksamhet, 52 procent kvinnor och 48 procent
män.

3 En utstationerad arbetstagare är en person som vanligen arbetar i ett visst land men som skickas till ett annat
land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid.
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5.4.1 Förväntningarna fortsatt över normalläget
Privata tjänster har och har haft en viktig roll för sysselsättningsutvecklingen. Det
beror på att branschen i sig är stor och sysselsätter många men också på att den är
arbetsintensiv. En ökad efterfrågan leder till fler anställningar. Efterfrågan på de
privata tjänsterna kommer både från hushållen som från företagen i andra branscher
såsom industrin och bygg.
Arbetsgivarna inom privata tjänster är fortsatt optimistiska och ligger i nivå med
förväntningarna under 2017 och marginellt under riksgenomsnittet. Efterfrågan
inom industrin och fler personer i sysselsättning och rikare hushåll gör att efterfrågan
på varor, tjänster och transporter består.
Jämfört med förgående år är det främst inom information och kommunikation som
efterfrågan har gått upp. En viss uppgång kan även ses inom transport medan övriga
områden inom privata tjänster har en oförändrad eller minskad efterfrågan. Den
utvecklingen skulle kunna bero på att industrin som också går bra efterfrågar it och
kommunikation samt transporter medan hushållen som är stora konsumenter inom
handel och hotell och restaurang har ett något avtagande förtroende för ekonomin
enligt Konjunkturbarometern4 och blir något mindre benägna att konsumera.

4

Källa: Konjunkturinstitutet
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Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande
sex månader i Örebro län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Handel är med nästan en tredjedel av de förvärvsarbetande den största
delbranschen inom privata tjänster. Mellan 2015 och 2016 ökade sysselsättning inom
handeln med 1,5 procent. Trots ökningen finns det osäkerhet om den framtida
utvecklingen särskilt med ökad konkurrens från e-handeln. Under perioden 2011 till
2017 har var tionde fysisk butik försvunnit från sällanköpshandeln, de största
minskningarna märks inom elektronik- och sporthandeln5.
Förväntningarna inom handeln har också gått ner något från föregående år och
endast vart åttonde företag tror att de ska öka personalen inom det kommande året.
De flesta arbetsgivarna tror att personalstyrkan kommer vara oförändrad.
Bedömningen blir att sysselsättningen inom handeln kommer att gå ner något under
prognosperioden.
Företagstjänster och fastighet- och finansverksamhet är nästan lika stor som
handeln med 14 500 förvärvsarbetande. Inom området har utvecklingen varit lite
olika under det senaste året, med ganska stora ökningar inom
fastighetsverksamheten medan sysselsättningen i finansverksamheten har gått ner.
Nedgången inom finans skulle såsom inom handeln kunna förklaras av en ökad
digitalisering och lokala bankkontor som läggs ner. Inom den största gruppen
företagstjänster som innehåller allt från lokalvård till tekniska konsulter och
bemanningsföretag var antalet förvärvsarbetande oförändrat mellan 2015 och 2016.

5

Det stora detaljhandelsskiftet, Svensk handel
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Förväntningarna på området har ökat något jämfört med förgående år och få
arbetsgivare tror att efterfrågan minskar. Det innebär att rekryteringsplanerna är
positiva. Under prognosperioden är bedömningen att sysselsättning kommer att öka
inom företagstjänster och fastighet- och finansverksamhet.
Hotell och restaurang och personliga och kulturella tjänster hade stark
utveckling mellan 2015 och 2016 och sysselsättningen ökade med 3,2 respektive 4,5
procent. Med fler personer i sysselsättning och större inkomster för hushållen ökar
efterfrågan på upplevelser och nöjen. Detta avspeglas i ett ökat behov av personal på
områden som tillhandahåller dessa tjänster.
Förväntningarna har dock dämpats något inom området men ligger fortfarande på en
förhållandevis hög nivå och få arbetsgivare tror att de behöver minska personalen.
Däremot har branschen svårt att hitta personal, särskilt kockar men i vissa fall även
personer till servering. Inom prognosperioden är bedömningen att sysselsättningen
ökar.
Transporter spelar en viktig roll för Örebroregionen utifrån dess geografiska
placering och med en stor järnvägsknut och flygplats som är stor på fraktområdet.
Branschen sysselsätter 6 400 och de flesta jobbar som lastbilsförare, ett yrke som det
rådet stor brist på. I Arbetsförmedlingens undersökning har arbetsgivare uppgett att
de skulle kunna köpa in fler lastbilar om det bara fanns chaufförer att tillgå. På
lokförarområdet är man bekymrande över att utbildningsplatserna inte räcker till för
att täcka de framtida behoven.
Förväntningarna inom transport har gått upp något sedan föregående år och nästan
hälften av arbetsgivarna anser att de behöver mer personal. Kapacitetsutnyttjandet är
stort, hälften av företagen skulle inte kunna öka sin produktion med upp till fem
procent utan att behöva nyrekrytera.
Problem att hitta personal samt en ökad automatisering i lagerverksamheten gör att
branschen inte förväntas växa under perioden utan att den blir oförändrad.
Information och kommunikation sysselsätter minst antal personer inom de
privata tjänsterna, knappt 3 000 förvärvsarbetande i Örebro län. De största
verksamheterna är datakonsulter och programvaruproducenter. Inom Informationoch kommunikation är utbildningsnivån hög och mer än 50 procent har en
eftergymnasial utbildning. Det kan jämföras med drygt en fjärdedel inom de privata
tjänsterna totalt.
Information och kommunikation är den delbransch där förväntningarna har ökat
mest och kapacitetsutnyttjandet är stort, fyra av fem företag kan inte öka sin
verksamhet med mer än fem procent utan att rekrytera. Samtidigt råder det brist på
flera yrkeskategorier särskilt de mer specialiserade områden som it-arkitekter och
systemtestare. I vårens undersökning har arbetsgivare uppgett att de har eller
planerar att flytta verksamhet till Stockholm då det är enda platsen där det finns
möjlighet att hitta it-personal. Efter bygg är it det område som haft flest
utstationerade arbetstagare under 2017 enligt Arbetsmiljöverket, vilket visar på ett
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stort behov av kompetens. Under prognosperioden antas sysselsättning öka något
inom information och kommunikation men problemen att hitta personal i länet antas
ha en dämpade effekt. Dessutom syns inte hela efterfrågan i statistiken då samtliga
branscher på arbetsmarknaden efterfrågar it-kompetenser.

5.5

Offentliga tjänster

Offentliga tjänster är stor i Örebro län och
 Stor påverkan av
sysselsätter nästan 50 000 personer. I
demografin
åtta av länets tolv kommuner arbetar mer
än en tredjedel i offentliga tjänster och
 Ökad sysselsättning
allra flest i Lekberg med 44 procent. I
Hallsberg är andelen lägst med 28
procent. I offentliga tjänster ingår vård och omsorg med 25 200 förvärvsarbetande,
utbildning med 14 700 och offentlig förvaltning med 9 200. I offentliga tjänster finns
flertalet av länets största arbetsgivare som region Örebro, ett flertal kommuner samt
myndigheter som Örebro universitet och Kriminalvården.

Andel förvärvsarbetande* inom offentliga tjänster
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Under de senaste åren var efterfrågan på offentliga tjänster stor och mellan 2015 och
2016 ökade sysselsättningen med nästan tre procent. Störst var ökningen inom
offentlig förvaltning med 500 personer eller sex procent. Ökningen kan till stor del
förklaras av flyktingmottagandet under 2014 och 2015 och behovet att administrera
boende, skola och arbete för de nyanlända.
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Till följd av de invandringen har befolkningen i Örebro län ökat och vid årsskiftet var
nästan 300 000 personer folkbokförda i länet. Det är en ökning med nästan 20 000
under 10-talet och nästan 4 000 bara under det senaste året. En ökning i
befolkningen framför allt äldre men också i skolåldern bidar till en ökad efterfrågan
på offentliga tjänster.

5.5.1 Befolkningen är drivmotor för offentliga tjänster
Konjunkturella svängningar har inte samma direkta påverkan på den offentliga
tjänstesektorn som på andra branscher, exempelvis industrin. Offentlig sektor
påverkas mer indirekt genom skatteintäkterna som beror på hur många som är
sysselsatta och betalar skatt. Ökad befolkning bidrar till ökad efterfrågan och fler i
sysselsättning ökar möjligheten för offentlig service att växa.
Enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning har tre av tio arbetsgivare inom
offentlig tjänstesektor sett en ökad tjänsteproduktion det senaste halvåret. Vilket var i
nivå med bedömningen från höstens undersökning. Inför det kommande halvåret
bedöms produktionen gå ner något men de flest tror på en oförändrad situation.
Anställningsplanerna är också något avtagande vilket hänger samman med
ökningarna som skedde i samband med flyktingmottagandet kring 2014-2015 men
som nu har avtagit.
Samtidigt återstår problem för vården och skolan att hitta rätt kompetenser som
läkare, sjuksköterskor och lärare. Problem har funnits under en längre tid och till viss
del har man försökt hitta andra lösningar som att anställa andra kompetenser. Även
extratjänsterna som under det senaste året ökat med 400 personer i Örebro län
bidrar till att minska trycket i offentlig verksamhet.
Sysselsättningen i offentliga tjänster tros fortsätta öka i länet under prognosperioden
men inte i samma omfattning som under det senaste året. Det beror minskat
flyktingmottagande men också på minskad tillväxt i skatteunderlaget enligt SKL:s
bedömningar. Det minskar möjligheterna att anställa i offentlig sektor trots ett ökat
behov av vård och skola.
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6

Utbudet av arbetskraft

Utbudet av arbetskraft består av den del av befolkningen i arbetsför ålder som kan
och vill arbeta. I arbetskraften ingår de som de som är i arbete, de förvärvsarbetande,
och de som vill arbeta men som inte har ett arbete, de arbetslösa. Befolkningen
storlek och sammansättning har därför betydelse på arbetskraftsutbudets storlek.
Under 2017 ökade befolkningen i Örebro län med nästan 4 000 personer och Örebro
kommun blev Sveriges sjätte största stad och översteg 150 000 invånare. En stor del
av ökningen var just i Örebro kommun medan mindre kommuner som Ljusnarsberg,
Hällefors och Laxå hade minskningar. Vid det senaste årsskiftet var 299 000
personer folkbokförda i Örebro län varav 60 procent eller 180 000 var i arbetsför
ålder, 16-64 år. Åldersgrupperna unga, 0-15 år, och äldre, 65 år eller mer, är ungefär
lika stora med ungefär 60 000 personer vardera.
Gruppen i arbetsför ålder har ökat med cirka 4 500 personer under de senaste tre
åren, där männen står för 60 procent av ökningen. En bidragande anledning till
ökningen var invandringen från utlandet, men under 2017 har även inflyttningen från
övriga landet varit positiv.

6.1

Andel jobbytare ökar i högkonjunktur

Arbetskraftsutbudet följer ofta konjunkturen, det ökar i högkonjunktur och minskar i
lågkonjunktur. Under en högkonjunktur ökar också aktiviteten bland de som redan är
i sysselsättning, antalet jobbytare blir fler. Det finns fler jobb att söka men även
risken att bli arbetslös minskar och arbetstagarna känner sig tryggare i att byta jobb.
Förvärvsarbetande som söker nya jobb och är villiga att byta arbetsgivare kan
tillsammans med de arbetslösa ses som arbetsgivarnas utbud på arbetskraft.
Mellan 2015 och 2016 bytte nästan 700 000 personer eller 14,2 procent av de
förvärvsarbetande i riket jobb. Det kan jämföras med början på 10-talet då andelen
jobbytare var 11,3 procent. I Örebro län märks samma mönster men andelen är något
lägre, år 2016 hade 12,6 procent eller 17 300 förvärvsarbetande en annan
arbetsgivare än året innan. Mellan 2009 och 2010 var andelen tio procent.
Något fler män än kvinnor byter jobb, mellan 2015 och 2016, var det 13 procent för
männen jämfört med 12 procent för kvinnorna. Andelen jobbytare minskar med
åldern. I den yngsta åldersgruppen, 16 till 24 år, hade nästan var fjärde
förvärvsarbetande i Örebro län en ny arbetsgivare 2016. I åldersgruppen 55-64 år var
drygt sex procent av de förvärvsarbetande jobbytare.
Inom tjänstesektorn finns de flesta jobbytarna och vanligast är det inom
företagstjänster som innehåller bemanningsföretag, konsultverksamhet men även
lokalvård. Andelen är även förhållandevis hög inom hotell och restaurang och
information och kommunikation. Lägst andel jobbytare återfinns inom
tillverkningsindustrin.
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6.2

Arbetspendling i Örebro län

Arbetspendling är ett sätt för arbetstagarna att hitta arbetskraft utanför den egna
kommunen och för arbetstagarna att hitta ett jobb på en större arbetsmarknad. I
länet har Örebro kommun den största och bredaste arbetsmarknaden med mer än
hälften av arbetstillfällena och verksamhet i 600 olika branscher. Det gör att
arbetsmarknaden i Örebro är i behov av arbetskraft utanför den egna kommunen och
att arbetstagare kan hitta jobba i Örebro kommun. Från åtta av länets kommuner går
den största pendlingsströmmen till just Örebro. Störst är den från Kumla, nästan fyra
av tio Kumlabor jobbar i Örebro.
Att Örebro kommun har många arbetstillfällen och en bred arbetsmarknad gör att
många invånare i kommunen inte behöver pendla för att jobba. Andelen pendlare är
den lägsta i länet med 18 procent och lite drygt fyra av fem Örebroare har ett jobb i
bostadskommunen. Ljusnarsberg är den enda kommunen i Örebro län som har sin
största utpendling utanför länet till Ludvika kommun i Dalarna. Medan Storfors som
ligger i Värmland till största andel pendlar till Karlskoga för att jobba.
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7

Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen

7.1

Arbetslöshetens utveckling

I flertalet av länets kommuner har arbetslösheten minskat kraftigt under det senaste
halvåret. I länet har arbetslösheten gått ner kring sex procent under det första
kvartalet i år. För kommuner som Karlskoga, Lindesberg, Degerfors och Ljusnarsberg
ligger nedgången runt 20 procent och i Laxå är det över 30 procent. I motsats till de
flesta kommuner har inte arbetslösheten minskat i länets största kommun, Örebro,
utan där har vi under det senaste året sett ökningar kring fem procent. Ökningen i
Örebro kommun förklaras av inflyttningar, särskilt bland grupper som kom till
Sverige för något år sedan och nu försöker att etablera sig på arbetsmarknaden.
Vårens nedgång i arbetslöshet innebär att andelen arbetslösa i länet i förhållande till
den registerbaserade arbetskraften nu är nästintill på samma nivå som riket. 7,1
procent i riket jämfört med 7,2 procent i Örebro län.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Örebro län
Örebro län
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Riket

Procent

14
12
10
8
6
4
2
0

Säsongrensade data, trendvärden till och med april 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

7.2

Arbetslöshetens sammansättning

Även om arbetslösheten har gått ner finns det fortfarande stora variationer mellan
olika grupper i arbetskraften. Både i länet och i riket är det framför allt två grupper av
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sökande som ligger betydligt högre än de övriga och det är utrikes födda och de med
som högst en förgymnasial utbildning. Båda dessa grupper ligger högre i Örebro län
jämfört med riket. Andelen arbetslösa av arbetskraften bland utrikes födda var
nästan 27 procent och för de med högst förgymnasial utbildning var den 26 procent.
Det kan jämföras med sju procent i arbetskraften totalt.
Att dessa två grupper ligger högt hänger delvis samman. Drygt hälften av de
inskrivna utrikes födda har en kortare utbildning och av samtliga inskrivna med
högst en förgymnasial utbildning är tre fjärdedelar utrikes födda. En kort utbildning,
speciellt bland utrikes födda, leder ofta till en längre tid i etableringen eftersom det
behövs fler och mer tidskrävande insatser för att personerna ska vara redo för ett
arbete på svenska arbetsmarknad.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelat på olika grupper i
Örebro län
genomsnitt av kv4 2017 och kv1 2018
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Total och kön

Åldersgrupp Födelselandsgrupp

Eftergymnasial

Gymnasial

Högst förgymnasial

Utrikes
födda

Inrikes
födda

Äldre
55-64 år

Ungdomar
18-24 år

Män

Kvinnor

Totalt
16-64 år

0

Utbildningsbakgrund

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

Betydelsen av utbildning på den svenska arbetsmarknaden märks i att andelen
arbetslösa med gymnasieutbildning eller längre är betydligt lägre än för de med
kortare utbildning. Andelen arbetslösa med gymnasieutbildning var 5,6 procent och
för eftergymnasial utbildade 4,8 procent. Jämfört med gruppen med högst
förgymnasial utbildning var andelen arbetslösa i båda dessa grupper lägre i Örebro
län än i riket.
Den grupp som kanske har kunnat tillgodogöra sig den goda arbetsmarknaden som
mest är ungdomarna. I åldern 18-24 år har arbetslösheten mer än halverats på fem år
och ligger runt tio procent under det första kvartalet 2018.

29

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018
Örebro län

7.3

Grupper närmast arbetsmarknaden minskar

Ju fler arbetssökande det finns, desto lättare är det för arbetsgivarna att hitta rätt
kompetens. Problemen uppstår om de som söker jobb stannar länge i arbetslöshet
utan att hitta arbete. Långa perioder i arbetslöshet försvårar möjligheterna att
komma till arbete bland annat genom förlorad kompetens och kompetensutveckling
men även förlusten av nätverken inom arbetslivet. Detsamma kan även sägas gälla
nyanlända, de har sällan de kontaktnät som behövs och inte heller alltid de
kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar.
I högkonjunkturen är det personer som står närmast arbetsmarknaden som har fått
jobb i störst utsträckning. Gruppen med kortare tid i arbetslöshet har haft den största
minskningen. Det handlar både om att färre skrivs in som arbetslösa men också att
personer som skrivs in och har de kvalifikationer som arbetsmarknaden efterfrågar
snabbt går ut i jobb. Under de senaste fem åren har andelen arbetslösa upp till sex
månader minskat från 6 000 till 4 000. Även i de andra grupperna har
arbetslösheten gått ner, framför allt i gruppen 6-12 månader. I gruppen 12-24
månader ses en viss ökning vilket handlar om de som kom in i etablering för ett till
två år sedan och fortfarande är kvar som inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter
inskrivningstid i Örebro län
Upp tom 6 mån
12 mån – 24 mån
8 000

6 mån – 12 mån
Mer än 24 mån

Antal

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Säsongrensade data, trendvärden till och med april 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen
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7.4

Andelen i utsatt ställning fortsätter att öka

Trots att arbetslösheten går ner i så gott som samtliga grupper ökar andelen
arbetslösa i så kallad utsatt ställning. Kring finanskrisen 2009 var gruppen arbetslösa
i utsatt ställning lika sto som gruppen övriga. I april 2018 har andelen ökat till nästan
fyra av fem inskrivna på Arbetsförmedlingen i Örebro län. Att andelen i utsatt
ställning fortsätter att öka trots att antalet arbetslösa minskar även i den gruppen
beror på att antalet arbetslösa i gruppen övriga minskar mer.
Med utsatt ställning avses grupper som oavsett konjunktur har större svårigheter än
andra att komma ut i sysselsättning om de blivit arbetslösa. Till gruppen utsatt
ställning hör personer med högst förgymnasial utbildning, personer med
funktionsnedsättning, utomeuropeiskt födda samt personer i åldern 55–64 år. Ju
svårare det generellt är att komma in på arbetsmarknaden, desto mer stöd kan
behövas. Konkurrensen om jobben sker både mot de arbetslösa som står närmare
arbetsmarknaden och de som redan är i sysselsättning.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på
arbetsmarknaden och övriga inskrivna arbetslösa i
Örebro län
Utsatt ställning

Övriga inskrivna arbetslösa

Antal
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Säsongrensade data, trendvärden till och med april 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen

De grupper som är störst inom gruppen i utsatt ställning är desamma som nämndes
som de med högst arbetslöshet, personer med högst förgymnasial utbildning och
utomeuropeiskt födda. Utomeuropeiskt födda är gruppen som har ökat mest under
10-talet medan de med högst förgymnasial utbildning har legat förhållandevis högt
under hela perioden från 2004-2018.
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Under 2018 har vi kunnat se minskningar i båda dessa grupper, det handlar både om
ett minskat inflöde av arbetslösa men också att utrikes födda får arbete i större
utsträckning. Samma mönster märks inte lika tydligt för de två övriga grupperna
personer med funktionsnedsättning och personer i åldern 55–64 år. Hamnar dessa
personer i arbetslöshet oavsett konjunktur har de svårt att ta sig tillbaka till
arbetsmarknaden.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på
enskilda grupper* i Örebro län

7 000

Högst förgymnasial utbildning

Personer med funktionsnedsättning**

Utomeuropeiskt födda

55-64 år

Antal

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

*Observera att en person kan ingå i flera grupper. **Som medför nedsatt
arbetsförmåga. Säsongrensade data, trendvärden till och med april 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen
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Enkla jobb och personer utan
gymnasieutbildning

Sedan 90-talskrisen och den strukturomvandling som skedde i samband med den har
utbildningsnivån i Sverige ökat. År 1990 hade lite drygt var tredje person i Örebro läns
befolkning mellan 25-64 år en förgymnasial utbildning, det vill säga nioårig grundskola
eller kortare. Till 2017 hade andelen gått ner till 13 procent.
Av de med kortare utbildning ingår cirka 15 000 personer i Örebro läns arbetskraft,
som totalt består av 142 000 personer i åldern 16-64 år. I gruppen med förgymnasial
utbildning är arbetslösheten betydligt högre än i andra utbildningsgrupper. I april var
andelen arbetslösa med kortare utbildning 25 procent jämfört med cirka fem procent
för de övriga. Att arbetslösheten är hög i denna grupp kan delvis förklaras av att antal
jobb i Sverige som inte har krav på någon längre utbildning är få, andelen är lägst i EU.
Konkurrensen om dessa jobb blir stor, särskilt för nyanlända som inte har någon
utbildning eller inte fått sina kompetenser validerade.
I Örebro län finns cirka 6 000 så kallade enkla jobb, dessa finns till exempel inom
lokalvård, handpaketering och som köksbiträde, medan det finns runt 10 000
förvärvsarbetande som saknar gymnasieutbildning i åldern 25-64 år. Det innebär att
personer med kortare utbildning inte enbart är begränsade till yrken med låg
kvalifikationsnivå utan att möjligheter finns att jobba inom andra områden.
I åldersgruppen 25-64 år jobbar de flesta med kortare utbildning inom yrkesområdet
service, omsorg och försäljning men även yrken inom tillverkning och transport är
vanligt förekommande. Att många med kortare utbildning jobbar i andra yrken
innebär att det finns flera som har en längre utbildning men jobbar i ett yrke som inte
kräver någon utbildning, ungefär 4 000. De vanligaste yrkena är köksbiträde och
städare. Ungefär en tredjedel av dem är utrikes födda och för de utrikes födda är det
vanligare än bland inrikes födda med en eftergymnasial utbildning 35 procent jämfört
med 13 procent.
En större del av jobben som kräver kort eller ingen utbildning utförs av kvinnor, 56
procent. På hela arbetsmarknaden i Örebro län är 48 procent kvinnor. Att kvinnorna
är fler förklaras till stor del av yrket städare som är det största yrket i gruppen och 84
procent av städarna är kvinnor. Det största yrket för männen är restaurang- och
köksbiträde, men männen finns i högre grad utspridda på fler yrken.
Utbildning och kompetens är viktig på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsgivarna
behöver rätt anställda och jobbmöjligheterna för individerna ökar med utbildning. Den
obalans som råder på den svenska arbetsmarknaden förklaras till stor del av att
arbetskraftsutbudet inte har de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Det som
försvårar problemet ytterligare är att arbetskraftens kompetenser inte utnyttjas till
fullo. En majoritet av de enkla jobben utförs av personer med minst
gymnasieutbildning som skulle kunna ta andra jobb och ge arbetslösa möjligheter att
komma in i jobben som inte har krav på längre utbildning.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad

9.1

Matchningen till arbete och utbildning

Bristen på arbetskraft är rekordhög i Sverige samtidigt som det finns 10 000
inskrivna arbetslösa bara i Örebro län. Det finns en tydlig obalans i utbudet av
arbetskraft och arbetsgivarnas krav i efterfrågan. En stor del i den obalansen
förklaras av utbildning eller bristen på utbildning. För få personer har de
utbildningar som efterfrågas, särskilt yrkesutbildningar på gymnasienivå men även
eftergymnasiala utbildningar inom vård, skola, it och teknik. Därtill finns de som
saknar utbildning helt eller har en kort utbildning. Dessa personer har väldigt svårt
att etablera sig på arbetsmarknaden. SCB:s redovisar i en färsk rapport att det finns
betydande skillnader i etableringsgrad på arbetsmarknaden mellan de som är
behöriga jämfört med de som är obehöriga till gymnasiet efter avslutad grundskola.
Därför är det av stor vikt att vägledning och matchningen mot utbildning får
genomslag och att fler unga fullföljer gymnasiet. Ett problem i detta är den stora
bristen på lärare i alla dess former. En utökad samverkan mellan stat, kommun och
näringsliv behövs för att lösa utbildningsfrågan.

9.2

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden

Mer än 60 procent av inskrivna arbetslösa i Örebro län är utrikes födda. Många av
dem har en kortare eller knappt någon utbildning alls som medför att de skulle kunna
ta de lediga jobben som finns i länet. Det finns en tröghet i omsättningen till arbete
bland nyanlända som gör att många av dem dras med långa tider utan arbete. Detta
blir ett problem både för individerna själva men också för länets näringsliv och
arbetsmarknad. Det som har förändrats på sistone är att arbetslösheten för utrikes
födda män minskar, däremot verkar det svårare för utrikes födda kvinnor att komma
ut på den svenska arbetsmarknaden. Extratjänsterna kan vara ett sätt som bidrar till
att de utrikes födda kvinnorna närmar sig arbetsmarknaden men det behövs fler
insatser och mer kunskap kring hur gruppen kan etablera sig i arbetslivet.

9.3

Motverka långa tider i arbetslöshet

De som stått arbetsmarknaden nära och har kortare tid i arbetslöshet har i större
utsträckning gynnats av högkonjunkturen medan grupper som står längre från ett
arbete och har långa tider i arbetslöshet har det fortsatt svårt. Långa perioder i
arbetslöshet försvårar också möjligheterna att komma tillbaka i arbete, bland annat
genom förlorad kompetens och kompetensutveckling men även förlusten av
nätverken inom arbetslivet. Därför finns det ett stort behov att få igång insatser och
göra bedömningar i ett tidigt skedde vid arbetslöshet.
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Bilagor

10.1 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.
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Urval och svarsfrekvenser
Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av
arbetsställen[3] hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och
med 2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler
än 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån
näringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek[4] och region. Samma urval används
normalt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt. Urvalet är anslutet till
SCB:s Samu-system.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 511
arbetsställen inom det privata näringslivet i Örebro län och svarsfrekvensen blev 83,4
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 80 offentliga arbetsgivare i urvalet i Örebro län och
svarsfrekvensen uppgick till 92 procent.

[3]
[4]

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.
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10.2 Bilaga 2 Definitioner
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator 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
arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

(enligt

SCB:s

Registerbaserade

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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10.3 Bilaga 3 Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive
grupp, genomsnitt av kvartal 4 2017 och kvartal 1 2018, Örebro län
Utbildning
Totalt
16-64
år

Män

Unga
18-24
år

Äldre
55-64
år

Kvinnor

Inrikes
födda

Utrikes
födda

Högst
förgymna
sial

Gymnasial

Eftergymn
asial

Lekeberg

3,9

4,1

3,7

8,1

2,9

2,7

23,9

12,2

2,7

2,4

Laxå

8,5

8,8

8,3

14,8

6,3

4,1

31,3

22,3

5,5

8,7

Hallsberg

8,1

7,7

8,3

12,0

5,0

3,9

30,9

20,6

4,8

8,4

Degerfors

8,4

8,8

8,0

10,3

5,9

4,3

34,6

23,3

4,9

7,5

Hällefors

12,0

10,1

13,6

13,9

5,9

4,7

43,0

38,7

6,8

9,2

Ljusnarsberg

11,9

11,1

12,6

17,2

7,1

5,4

42,6

31,7

6,2

11,7

Örebro

7,6

6,8

8,4

9,7

6,8

3,9

23,3

29,0

6,4

4,0

Kumla

5,1

5,0

5,2

9,1

3,9

2,9

19,7

15,9

3,9

3,3

Askersund

5,3

5,0

5,7

8,5

3,8

3,0

34,7

14,1

3,4

5,4

Karlskoga

8,3

7,9

8,7

11,7

5,4

4,0

31,6

26,9

5,4

6,3

Nora

7,8

6,8

8,8

9,5

5,2

3,7

33,0

23,4

5,2

6,5

Lindesberg

8,4

7,5

9,1

10,7

5,5

3,9

34,1

26,1

5,4

5,7

Örebro län

7,6

7,0

8,2

10,3

5,9

3,8

26,7

25,6

5,6

4,8

Riket

7,4

7,0

7,7

9,8

6,4

3,9

21,5

22,7

5,9

4,9

Kommun
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Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Örebro län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.
Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna på ett och fem års sikt för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis,
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i december 2018.
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