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Sammanfattning 

Omkring 14 procent av invånarna i Örebro län är fadda i ett annat land än Sverige, en 
andel som farväntas stiga i och med en fortsatt hög nettoinvandring de kommande åren. 
Enligt SCB:s prognoser förv!lntas nettoinvandringen uppgå till närmare 65 000 personer 

år 2020 på nationell nivå, för att sedan sjunka fram till år 2060. De nationella 
prognoserna speglar utvecklingen i Örebro län de senaste åren med ett stigande positivt 

utrikes flyttnetto. 

Över den senaste treårsperioden har nettot mellan det antal som invandrar och utvandrar 
ökat från omkring 2 000 personer till närmare 2 800 personer per år. Samtidigt som allt 
fler invandrar till länet går länet back på flyttningar inom landet. Länets positiva 
befolkningsutveckling de senaste åren har alltså varit helt beroende av invandringen. 
Samtidigt är de utrikes föddas generella fllyttmönster en av huvudorsakerna till att nettot 

mellan in- och utflyttningar till övriga landet är negativt. Något som är genomgående för 
de observationer som gj01ts i arbetet med den här rapporten är att utrikes födda är mer 
benägna att flytta från länet än till, vilket får stora effekter på länets befolknings
utveckling. Den största in- och utflyttningen av utrikes födda invånare sker till och från 
storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland samt i viss utsträckning till 

grann länen. 

Utbildningsnivån hos de utrikes fadda i läinet är generellt sett hög och ligger i många fall 
i paritet med eller över den hos de inrikes födda. Vanligt förekommande utbildnings

inriktningar lir kopplade till branscher där det råder brist på arbetskraft så som teknik 
och hälso- och sjukvård. Trots att utbildningsnivån i många fall är hög och motsvarar 
det som eftersöks på arbetsmarknaden är sysselsättningsgraden (i arbete eller studier) för 
utrikes födda i länet omkring 60 procent. Motsvarande siffra för inrikes födda är 85 
procent. Fördelningen mellan sektorerna där yrkesverksamma utrikes födda är 
sysselsatta skiljer sig till viss del åt från d,e inrikes födda. En tydlig skillnad är att utrikes 
födda i något större utsträckning är verksamma i servicebranscher så som hotell och 
restaurang och handel,jämfört med inrike:s födda. I likhet med inrikes födda kvirmor lir 
de utrikes födda överrepresenterade inom vård och omsorgsyrken. Här visar också 

statistiken att utrikes födda män arbetar med vård och omsorg i betydligt större 

utsträckning än de inrikes födda. 
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När det gäller tbrutsättningar till utbildning visar statistiken på en tydlig skillnad mellan 

in- och utrikes födda länsinvånare. Bland 16-åringarna i Uinet är skillnaden mellan 

andelen behöriga till gymnasieskolan mycket stor, omkring 40 procentenheter, mellan 
inrikes och utrikes födda. Även om kvinnor i högre utsträckning når behörighet än män 

bland de utrikes födda är nivåerna långt under de för inrikes fadda. Detsamma gäller för 

behörighet till högskola där skillnadema mellan in- och utrikes födda återupprepar sig. 
Här finns en av de största utmaningarna i !länet. 

Sammanfattningsvis ger den här rapporten en statistisk bild av invandrings- och 
integrationsläget i Örebro län som 

• ramar in områden där tidigare kända u1tvecklingsbehov finns, 

• synliggör nya områden med behov av llltveckling samt 

• synliggör de oanvända resurser som finns i den växande delen av befolkningen som 
hat· utländsk bakgrund. 

Disposition 

Rapporten är uppdelad i ett avsnitt per kommun. Inledningsvis följer ett avsnitt som 

behandlar Örebro län i sin helhet. Detta avsnitt innehåller variabler som inte återfinns i 

respektive kommunavsnitt. Skillnaderna mellan det regionsövergripande avsnittet och 

kommunernas beror på att en del av variablerna inte lämpat sig för att btyta ner på de 
små populationer som uppstår i några av lä,nets mindre kommuner. 

Varje enskilt avsnitt är uppdelat på tre delkategorier: demografi, sysselsättning och 

utbildning samt boende och socioekonomi. Alla avsnitt är disponerade på samma sätt 

och inkluderar samma variabler, ftirutom ovan nämnda skillnader mellan region och 
kommunavsnitten. Sist i rapporten finns en variabelbeskrivning. 

Källor 
Allt statistiskt material har inhämtats från Region Örebro läns statistikdatabas som 
tillhandahålls av SCB och som därefter be111rbetats. 
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Örebro län 

Demografi 

Befolkningens födelseland 

~ PJ1)l'@ 

Finland 5494 

Irak 3 771 

Somalia 2 518 

Bosnien- 2192 
Hercegovina 

Syrien 1 337 

Il f-<!iID -5 354 5 251 

3 800 3855 

2 954 3047 

2 194 2190 

1 641 2 571 

Örebro Uin har en stor, om än minskade, del av befolkningen med ursprung i Finland. 
Finnarna invandrade i regel till Sverige och länet under andra hälften av 1900-talet. De 
övriga fyra vanligaste födelseländerna är Irak, Somalia, Bosnien-Hercegovina och 
Syrien, länder som drnbbats av konflikter de senaste 20 åren vilket föranlett 
flyktingströmmar. 

Utrikes födda invånare i andel av befolkningen 

14,01 o/o 
övriga Asien och~ 

Oceanien ~ 

Sydostasien 

Forna Jugoslavien 

övriga Europa 

Av invånarna i Örebro län är 14 procent llltrikes födda. De som är födda i EU och 
Norden utgör 30 procent av populationen därefter följer gruppen Mellanöstern med 25 
procent. Grupperna Mellanöstern och Östafrika har kommit att utgöra en större del av 
den utrikes födda befolkningen de senaste: åren. 

Region Örebro län Invandring och integration i Cr,ebroregionen I Författare: Thoblas Torstensson 7 (106} 



I (106) 

Befolknin sförändrin 2012-14 
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Befolkningsökningen i Örebro liin beror på ett högt utrikes flyttnetto tillsammans med 

ett positivt födelsenetto. Inrikes flyttnettot är genomgående negativt de senaste tre åren. 

Baserat på SCB:s nationella befolkningsprognoser väntas födelsenettot vara fo11satt 

positivt och ökande. Samtidigt väntas det utrikes flyltnettot stanna på liknande eller 
högre nivåer över en överskådlig framtid. 

Inrikes flyttnetto hos utrikes födda 

Il 20[2 D20J 3 • 2014 
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Oår - 6 år 7år-15år 16,~r-19år 20år-25år 26år-64år 

Trenden de tre senaste åren visar att utrikes: födda flyttar från Örebro län i hög 

utsträckning. Utflyttningen av utrikes födda orsakar det totalt sett negativa inrikes 

flyttnettot. Denna statistik ska inte förväxlas med in- och utvandring, utan gäller de som 
är födda utrikes och flyttar till 011er utanför Örebro län. 
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Åldersspridning hos utrikes födda 1efter invandringsår 
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Åldersspridningen hos de invandrade är förhållandevis jämn sett över de senaste fyra 

åren. Merpa11en av de som invandrar till Örebro län är i arbetsför ålder. Få äldre 

invandrar till länet. 

Region Örebro län Invandring och Integration i Ö1rebroregionen I Författare: Thoblas Torstensson 9 (106) 



0 (106) 

Följdflyttningar hos nyinvandrade -- Utflyttningar inom tre år efter 
folkbokförin i andel av po ulationen 
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Ej folkbokförd 

Statistiken avser de utrikes födda som haft någon av kommunerna i Örebro län som 

första folkbokföringso,t under åren 2009-1 I respektive 2012-14. Från att närmare 75 

procent av de som invandrat 2009-11 bott kvar i sin första folkbokföringsort sjönk 

andelen till 65 procent den följande treårsperioden. Av de som flyttar från sin första 

folkbokföringsort i länet inom tre år flyttar flest till orter utanför länet. 

Följdflyttningar hos nyinvandrade - _Inflyttade till Re ion Örebro län i antal 
150 -.--~~~---~~~~--~~~~~--~~~~~~~ 

130 .........,o---<lf--- ---- - --- ------ - -------
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Digrammet visar de som invandrat till Sverige under åren 2009-11 respektive 20 l 2-14 

och som sedan flyttat till Örebro län från si111 första folkbokföringsort. Statistiken visar 

på störst inflyttning från storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland samt 

grannlänen. Ett större antal har också valt att flytta hit från Norrbotten de senaste sex 
åren. 
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Sysselsättning och utbildniing 

Andelen utrikes födda 19-64 år i airbete eller studier efter invandrin sår 
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• M!ln a Kvinnor 

I förhållande till inrikes födda är de utrikes födda sysselsatta i betydligt lägre 
utsträckning. Sett till samtliga invandringsår är kvinnor i lägre andel sysselsatta än män. 
2013 var cirka två av tio sysselsatta under samma år som de fick permanent 
uppehållstillstånd i Sverige. 
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Vanligaste utbildningsinriktning ho:s utrikes födda respektive inrikes födda 
16-74 år- i andel av de utbildade 

Män 
.. 

lnrikes·födda 

Utbildning Andel Utbildning Andel 
Bred, generell utbildning 42,98 % Teknik och teknisk industri 29,87 % 
Teknik och teknisk industri 20,61 % Bred, generell utbildning 27,27 % 
Företagsekonomi, handel och 6,18% Samhällsbyggnad och 8,58 % 
administration byggnadsteknik 

Hälso- och sjukvård 5,27% Företagsekonomi, handel och 7,83% 
administration 

Samhällsbyggnad och 3,08% 
byggnadstekni k 

Pedagogik och Hlrarutbildning 3,83 % 

Bland de fem vanligaste utbildningsinriktningarna hos män i länet återfinns fyra hos 
både in- och utrikesfodda. Hälso- och sjukvårdsutbildningar tillhör de fem vanligaste 

inriktningarna hos de utrikes födda männen, hos de inrikes födda tar pedagogisk 

utbildningsinriktning plats bland de fem vanligaste. Vanligast för utrikes födda är breda 

och generella utbildningar, hos inrikes födda är utbildning inom teknik och teknisk 
industri vanligast. 

Kvinnor 
''Utrikes 'födda 

. . . 
Utblldnlng Andel Utbildning Andel 
Bred, generell utbildning 40,78 Bred, generell utbildning 24,82 

% % 
Hälso- och sjukvård 15,85 H!!lso- och sjukvård 18,43 

% % 

Företagsekonomi, handel och 10,43 företagsekonomi, handel och 14,10 
administration % administration % 

Pedagogik och lärarutbildning 6,48% Pedagogik och lärarutbildning 10,62 
% 

Personliga tjänster 4,74 % Socialt arbete och omsorg 7,59 % 

De vanligaste utbildningsinriktningarna ho:s utrikes respektive inrikes födda kvinnor i 

länet är identiska sett till de fyra vanligaste, därefter skiljer sig den femte vanligaste 

utbildningsinriktningen åt. Bland de utrikes födda tillhör personliga tjänster de fem 

vanligaste och hos inrikes födda är socialt nrbete och omsorg den femte vanligast. 
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Arbetssektor hos utrikes födda 1 B-64 år i andel av den sysselsatta 
populationen 

Utrikes födda män 
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Tillverkning är den vanligaste sysselsättningssektorn för såväl utrikes som inrikes födda 

män i länet, därefter skiljer sig de vanligaste sektorerna åt. Bland utrikes födda män står 
servicesektom för 34 procent av sysselsä1ttningen, jämfört med de inrikes födda är denna 
siffra högre. 

Utrikes födda kvinnor 
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Inrikes födda kvinnor 
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Kvinnor i länet är dominerande i vård- oclh omsorgsyrken, detta gäller såväl for utrikes 

som inrikes födda. Närmare var fjärde utriikes född kvinna i länet är sysselsatt inom vård 

och omsorg. Motsvarande siffra för inrikes ilidda är var tredje. Den näst vanligaste 

sysselsättningssektorn är utbildning för både inrikes och utrikes födda. Till skillnad från 

utrikes ilidda män tillhör yrken inom offentlig förvaltning de fem vanligaste för kvinnor. 
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Högsta utbildningsnivå hos utrikes födda efter födelseregion 2014 - Män 
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Sammantaget är utbildningsnivån lägst hos de utrikes födda männen från Östafrika och 

Sydostasien, gruppen Norden ligger dock i paritet med dessa två avseende 

eftergymnasial utbildning. De grupper som har högst utbildning är Nord- och 

Sydamerika. Även gruppen Övriga Afrika har en betydande andel högutbildade. 
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Högsta utbildningsnivå hos utrikes födda efter födelseregion 2014 -
Kvinnor 

G mnaslal 
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Utrikes fodda kvinnor är generellt sett högutbildade i något högre utsträckning än de 
utrikes födda männen. I likhet med männ<~n tillhör kvinnor födda på de amerikanska 
kontintenterna de mest högutbildade. Grupperna Sydostasien och Östafrika har lägst 
andel med gymnasium eller högskola som höst avslutade utbildning. Kvinnor från 
Östafrika är den grupp som har absolut lägst andel högutbildade. 
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Andelen 16-årin ar behöri~ till 9.tmnasieskolan - 2014 

Jnr. födda män lnr. födda lnr. fMda m.. [nr. födda 111. Ulr. f<>dda 
kvinnor utrikes 

f<>räldrar män 
utrikes 

föräldrar 
kvinnor 

män 
Utr. födda 
kvinnor 

En jämförelse av behöriga till gymnasieskolan nedbrutet i ursprung och kön visar att 

kvinnor i högre utsträckning än män når behörighet. Skillnaden mellan inrikes och 

utrikes födda är tydlig, där betydligt färre utrikes födda når behörighet. I en jämförelse 

mellan inrikes födda och de som är inrikes födda med utrikes födda föräldrar är 

skillnaderna mindre, särskilt mellan kvinnor. 

Andelen 19-åringar behöriga till hö~ skolan - 2014 

lnr. födda män Inr. födda lnr. födda m. lnr. födda m. Utr. födda 
kvinnor utrikes utrikes män 

föräldrar män föräldrnr 
kvinnor 

Utr. födda 
kvinnor 

Skillnaderna i vilka som når behörighet till högskolan är stora. Statistiken är baserad på 

de som fyllde 19 år under 2014, det år då de flesta går ut gymnasieskolan. Kvinnor 

oavsett bakgrund når i större utsträckning behörighet till högskolan än män. De utrikes 

födda 19-åringarna når i betydligt lägre utsträckning behörighet än både inrikes födda 

och de som är inrikes födda med utrikes födda föräldrar. Värt att notera är att statistiken 

inkluderar utrikes födda oavsett vistelsetid i landet. Förutsättningarna inom populationen 

kan därför variera kraftigt. 
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Boende och socioekonoml 

Andelen ensamstående föräldrar - · befolknin en över 18 år 

14,00% 

12,00% 

10,00% 

8,00% 

6,00% 

4,00% 2,71% 

2,00% L 

0,00% 
Män Kvinnor 

11 Utrikes födda o Inrikes ilidda 

Det är betydligt vanligare att utri.kes födda kvinnor är ensamstående föräldrar än inrikes 

födda. Andelen ensamstående utrikes födda är över sex procentenheter större än mot

svarande andel för inrikes födda. Bland män är skillnaden mellan in- och utrikes födda 

liten. Män är dessutom ensamstående föriiilder i betydligt lägre utsträckning än kvinnor. 
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Boendeform 
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Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övl'iga/ JU 

a Utrikes födda a Inrikes födda 

I en jämforelse mellan inrikes och utrikes födda och deras boendeformer framgår det att 

utrikes född!I är överrepresenterade i flerbostadshus samtidigt som inrikes födda i större 

utsträckning bor i småhus. Sett till de boende i bostadsrättsföreningar är skillnaden 

mindre. 
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Ljusnarsbergs kommllJn 

Najla Refat 

Naj/a Refat bor med sin treåriga dotter i en lägs,nhet i Ljusnarsbergs kommun. Hon kom från 
Jemen till Sverige 2010. Först bodde hon I Stockholm, men blev sedan kommunplacerad i 
Ljusnarsberg. 

-v; trivs s!J bra här, speciellt min dotter som gill'ar sitt dagis. Det är det viktigaste. 

Najla jobbar inom barnomsorgen med asylbam dessutom är hon lärare pä ABF för asylsökande 
kvinnor. 

- Det är roligt att undervisa kvinnorna. De vet In.gen ting om hur svenska samhället ser ut. Jag 
förklarar för dem hur utbildningssystem och hälsas ystemet fungerar här, sä att de kan boka en tid 
för att träffa en läkare. Det är stor skillnad mot hur det fungerar i Syrien. Jag vet hur det känns för 
jag ären av dem. 
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Demografi 

Befolkningens födelseland 
,..,..-

ll . a!l ~ f-<.im ~-
Finland 200 

---l 
183 179 

Syrien 28 79 168 
Tyskland 66 60 59 
Norge 35 38 30 

Eritrea 7 37 52 

Den största utrikes llidda gruppen är de fi>dda i Finland, denna del av befolkningen har 

dock minskat över treårsperioden. Inflyttningen av personer med bakgrnnd i Syrien och 

Eritrea har gjort att de ursprungen kommit att hamna bland de fem vanligaste i 
kommunen. 

Utrikes födda invånare i andel av befolkningen 

16 72 °/o 
övriga Asien och~ ' 

Oceanien "' 

Sydostasien ____ .-

Närmare 17 procent av kommunens befolkning är födda i ett annat land än Sverige (14 

procent i länet). Merparten är födda i ett europeiskt land samtidigt som gruppen med de 
födda i Mellanöstern och Östafrika har ökat mest de senaste åren. 
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Befolkningsförändring 2012-14 
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lnrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto 

Det positiva utrikes flyttnettot gör att kommunen inte har en minskande befolkning 

totalt. Under 2014 ökade omsättningen på invånare markant jämfört med de tidigare två 

åren. 

FI ttnetto hos utrikes födda 

11 L!lnet CJ Landet 
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2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

0-6 år 7-15 år 16-19 år 20-25 år 26-64 år 

Statistiken visar på en ökad utflyttning av utrikes födda under 2014. Detta bekräftar att 

utrikes födda som flyttar ut i hög grad bidrar till det negativa inrikes flyttnettot i 

kommunen. 
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Ålderss sår 
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Större delen av de som invandrat till kommunen är i åldrarna 26-64 år. Under 2014 
ökade antalet invandrade i yngre åldrar något. 

Följdflyttningar hos nyinvandrade - Utflyttningar inom tre år efter 
folkbokföring i andel av populationen 
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Ej folkbokförd 

Statistiken visar på en stor utflyttning av nyligen invandrade utrikes födda. Den andel 

som stannade kvar i kommunen inom tre år efter invandring ökade något i den senare av 

de två treårsperioderna. Merparten som flyttar gör det till kommuner utanför länet. 
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Sysselsättning och utbildniing 

Andelen utrikes födda 19-64 år i arbete eller studier efter invandrin sår 
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a Män a Kvinnor 

I fem fall av tio är andelen sysselsatta högre än länsnivån. Kvinnor invandrade 2009-11 
är i högre grad sysselsatta än länet i sto,t. I två fall är kvinnor i högre grad sysselsatta än 

män vilket är ovanligt. 
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Arbetssektor hos utrikes födda 181-64 år i andel av den sysselsatta 
populationen 

Utrikes födda män 

50% ..-~~~~~~~-
45% --~~~~~~~-
40% 
35% 
30% 
25% 
200/o 
15% 
10% 
5% 
0% 

50% 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

Inrikes födda män 

Tillverkningssektorn sysselsätter omkring hälften av de yrkesverksiunma utrikes födda 

männen, samma siffra för de imikes födda är exakt hälften. Bland de utrikes födda följer 

hotell och restaurang som den näst vanligaste sektorn därefter byggverksamhet. 

Utrikes födda kvinnor 
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Inrikes födda födda kvinnor 
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Drygt fyra av tio utrikes födda kvinnor arlbetar inom vård och omsorgssektorn, därefter 

följer utbildning och tillverkningssektorerna med 18 procent vardera vilket innebär att 

de tre största sektorerna står för närmare 77 procent av den totala sysselsättningen. Hos 
inrikes födda är spridningen mellan sektorerna något större där de fyra vanligaste 
sektorerna står for 73 procent av de sysselsatta. 
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Boende och socioekonomi 

Andelen ensamstående föräldrar -- befolkningen över 18 år 
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Män Kvinnor 

n Utrikes a Inrikes 

Andelen ensamstående förä ldrar är i forhållande till !linet lägre avseende såväl utrikes 

fodda män som kvinnor. De utrikes födda kvinnorna är dock i större utsträckning 

ensamstående föräldrar än inrikes födda. 
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Smähus 
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Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga/ IU 

o Utrikes födda o Inrikes födda 

Ski llnaden mellan boendeformer hos inrikes och utrikes födda är ft>rhållandevis stora i 

kommunen. Utrikes födda bor i betydligt högre utsträckning i flerbostadshus än inrikes 

födda. Småhus är dock den vanligaste boendeformen hos utrikes såväl som inrikes 

födda. 
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