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1 Inledning 
En del i att beskriva utvecklingen av Örebro län är att följa upp de indikatorer som 

finns kopplade till RUS effektmål. I indikatoruppföljningen framgår utvecklingen av 

RUS:ens indikatorer. Färgerna beskriver hur indikatorn har utvecklats. Grundprincipen 

är att om färgen är röd, går utvecklingen åt fel håll, om färgen är gul, går utvecklingen 

åt rätt håll men för långsamt och om färgen är grön, går utvecklingen åt rätt håll med 

möjlighet att nå målen till 2030. I praktiken är dock många av indikatorerna så 

flerdimensionella och komplexa att färgerna istället har satts efter en samlad 

bedömning. 
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2 Uppföljning av indikatorer 

2.1 Stark konkurrenskraft 

2.1.1 Förbättrad kompetensförsörjning 

Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

 Eftergymnasial 
utbildning 

 

Mål 2030 
Andel i befolkningen, 25-64 år, med minst tvåårig eftergymnasial utbildning ska öka. 
Skillnader mellan kvinnor och män ska minska. 

Kommentar 

Vid senaste mätningen 2021 hade andelen ökat för både kvinnor och män i Örebro län, men 
skillnaden mellan kvinnor och män har samtidigt också ökat. Även andelarna i hela riket har 
ökat men Örebro län har generellt lägre andel med eftergymnasial utbildning jämfört riket och 
skillnaderna mellan kvinnor och män är större i Örebro län jämfört med riket. Utrikes födda 
kvinnor har generellt sett lägre utbildningsnivå än kvinnor födda i Sverige. Bland utrikes födda 
män har en större andel eftergymnasial utbildning jämfört med män födda i Sverige men 
samtidigt har en större andel utrikes födda män förgymnasial utbildning jämfört med män 
födda i Sverige. 

Kommun Kvinnor Män Totalt 

Örebro 54,2% 39,9% 46,9% 

Lekeberg 46,2% 25,7% 35,6% 

Nora 44,2% 24,9% 34,5% 

Kumla 41,6% 26,4% 33,9% 

Karlskoga 38,9% 27,4% 33,0% 

Lindesberg 37,7% 20,2% 28,7% 

Hallsberg 35,3% 21,2% 27,9% 

Askersund 33,0% 18,7% 25,6% 

Laxå 32,4% 17,3% 24,5% 

Degerfors 31,4% 16,6% 23,7% 

Hällefors 29,5% 17,2% 23,0% 
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Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

Ljusnarsberg 29,1% 14,9% 21,8% 

Örebro län 46,4% 31,6% 38,9% 

 

  

 Övergång till 
högre studier 

 

Mål 2030 
Andel elever avgångna från gymnasieskolan som påbörjat eftergymnasial utbildning inom tre 
år ska vara minst 50 procent år 2030. Skillnader mellan kvinnor och män ska minska. 

Kommentar 

Senaste mätningen avser elever som avslutade gymnasiet 2018 och visar på en relativt stor 
ökning till 48,2 procent som påbörjat eftergymnasial utbildning inom tre år (dvs. senast 2021) 
jämfört med 44,8 procent av de som avslutade gymnasiet 2017. Bryts statistiken ned på 
programtyp återfinns hela ökningen bland elever som avslutade gymnasiet från ett 
högskoleförberedande program. Övergång till eftergymnasial utbildning kan påverkas av 
konjunkturen och läget på arbetsmarknaden så det kan finnas en Corona-effekt bakom den 
ovanligt stora ökningen 2017 till 2018. Det är stora skillnader mellan kvinnor (56,0 procent) 
och män (40,5 procent). Det finns också stora skillnader mellan kommunerna i länet. 

Kommun (boende) Kvinnor 2018 Män 2018 Totalt 2018 

Örebro 62,6% 48,9% 55,6% 

Karlskoga 61,3% 32,8% 47,7% 

Nora 58,6% 38,1% 46,5% 

Kumla 49,5% 38,5% 44,0% 

Hallsberg 49,3% 36,4% 43,4% 

Askersund 50,0% 24,3% 37,3% 

Degerfors 38,0% 34,9% 36,6% 

Laxå 47,4% 20,8% 32,6% 

Lindesberg 38,2% 24,4% 31,7% 

Hällefors 36,4% 26,7% 30,8% 

Lekeberg 40,0% 16,0% 26,7% 

Ljusnarsberg 0,0% 23,1% 21,1% 

Örebro län 56,0% 40,5% 48,2% 
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Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

 

  

2.1.2 Ökad kunskapsintensitet 

Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

 Investeringar i 
FoU (forskning 
och utveckling) 

 

Mål 2030 
Andelen FoU-investeringar av bruttoregionalprodukten, BRP, ska öka mer procentuellt än i 
jämförbara län (Jönköping, Kronoberg, Värmland och Västmanland). 

Kommentar 

Senast tillgängliga statistik är från 2021. Örebro län hade en något ökad (+0,18 
procentenheter) andel jämfört med 2015, vilket är mer än den procentuella ökningen i 
Kronobergs län men mindre än Jönköpings och Värmlands län. Fördelat per sektor i Örebro 
län 2021 så var företagssektorn störst med 0,89 procent av BRP, följt av universitet med 0,42 
procent och region med 0,17 procent. Jämfört med 2015 är det framförallt region som ökat, 
från 0,04 procent 2015 till 0,17 procent av BRP 2021. 

 Såld 
högspecialiserad 
vård 

 

Mål 2030 
Högspecialiserad vård som förmedlas till invånare i andra landsting/regioner/länder i miljoner 
kronor ska öka med minst 100 procent jämfört med 2016. 
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Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

Kommentar 

Under 2021 har såld högspecialiserad vård till andra regioner ökat med 13 procent (i fasta 
priser) jämfört med 2020. Men jämfört med 2016 är ökningstakten för långsam för att målet till 
2030 ska kunna nås. 

2.1.3 Ökad innovationskraft 

Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

 
Kunskapsintensiva 
företag 

 

Mål 2030 
Andel medarbetare med minst treårig högskoleutbildning i privat företagssektor ska öka till 
minst 20 procent. 

Kommentar 

Kunskapsnivån i näringslivet har en svag uppåtgående trend, framförallt bland kvinnor. 
Andelen i riket ökar mer än i länet både bland kvinnor och män. Kvinnor står för en högre 
kunskapsnivå än män. År 2019 och framåt är inte helt jämförbart med 2018 och tidigare 
eftersom SCB har bytt källa och metod för att klassificera förvärvsarbetande. 

Kommun Kvinnor Män Totalt 

Örebro 24,2% 14,7% 18,1% 

Karlskoga 18,6% 13,7% 15,4% 

Lekeberg 23,8% 6,9% 12,5% 

Nora 17,6% 9,1% 12,3% 

Hallsberg 18,4% 8,0% 11,5% 

Kumla 16,5% 7,9% 10,5% 

Lindesberg 13,8% 6,2% 8,6% 

Ljusnarsberg 12,6% 6,2% 8,3% 

Askersund 10,9% 6,9% 8,1% 

Laxå 11,9% 5,9% 7,4% 

Hällefors 11,1% 5,5% 7,3% 

Degerfors 11,7% 3,9% 6,0% 
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Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

Örebro län 20,9% 12,0% 15,1% 

 

  

 
Universitetssjukvå
rd 

 

Mål 2030 
Andel enheter i Region Örebro län som uppfyller kriteriet för universitetssjukvårdsenhet ska 
öka till minst 75 procent. 

Kommentar 

Andel universitetssjukvårdsenheter var oförändrat från år 2017 till år 2020. 

2.1.4 Ökad entreprenöriell aktivitet 

Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

 Nystartade 
företag 

 

Mål 2030 
Antal nystartade företag per 1000 invånare ska vara högre än snittet för riket. 

Kommentar 

Senast tillgängliga statistik är från 2021 och visar en relativt kraftig ökning jämfört med 2020 
och 2019 både i Örebro län och i riket. Ökningen är något större i riket, vilket innebär att 
Örebro län inte närmar sig riket. För män är frekvensen drygt dubbelt så hög jämfört med 
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Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

kvinnor. 

 
Överlevnadsgrad 
hos företag 

 

Mål 2030 
Antal konkurser per 100 nystartade företag och år ska minska. 

Kommentar 

Antalet konkurser per 100 nystartade företag fortsatte minska i Örebro län år 2021 jämfört 
med 2020. Det berodde både på fler nystartade företag (totalt 1865 st) och färre konkurser 
(totalt 143 st). 

2.1.5 Ökad nationell attraktionskraft 

Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

 
Företagsetablering
ar 

 

Mål 2030 
Andel svenska och utländska företag som etablerats i länet ska öka. 

Kommentar 

Senaste mätningen från 2020 visar att antal företagsetableringar i Örebro län sjönk jämfört 
med 2019 vilket troligtvis var en följd av pandemin, motsvarande förändring sågs även i hela 
riket. Procentuellt var minskningen störst för utlandsägda företag där antal etableringar i 
Örebro län minskade med 40 procent. År 2019 och framåt är inte helt jämförbart med 2018 
och tidigare eftersom SCB har bytt källa och metod för att klassificera förvärvsarbetande. 
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Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

Kommun Andel 2020 

Hällefors 20,7% 

Lekeberg 18,6% 

Örebro 18,2% 

Ljusnarsberg 17,6% 

Kumla 17,0% 

Hallsberg 16,9% 

Degerfors 16,7% 

Lindesberg 16,6% 

Nora 16,2% 

Askersund 15,3% 

Karlskoga 15,0% 

Laxå 14,2% 

Örebro län 17,4% 

 

  

 Gästnätter 

 

Mål 2030 
Antal gästnätter i Örebro län ska öka med 33 procent jämfört med 2016. 

Kommentar 

Antal gästnätter föll kraftigt 2020 till följd av restriktionerna kring pandemin. 2021 ökade 
antalet men var fortfarande betydligt lägre jämfört med före pandemin. Uppdelat efter 
hemland var minskningen 2019 till 2021 störst för Norden exkl. Sverige med 81 procent, tätt 
följt av världen exkl. Europa med 80 procent och för Europa exkl. Norden var minskningen 41 
procent. Svenska gästnätter minskade med 10 procent. 

2.1.6 Ökad global konkurrenskraft 

Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 
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Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

 Utlandsägda 
företag 

 

Mål 2030 
Andel utlandsägda företag i länet ska vara minst 6 procent. 

Kommentar 

Vid senaste mätningen 2020, var andelen utlandsägda företag praktiskt taget oförändrat 
jämfört med 2019. Nivån för Örebro län följer andelen i riket. År 2019 och framåt är inte helt 
jämförbart med 2018 och tidigare eftersom SCB har bytt källa och metod för att klassificera 
förvärvsarbetande. 

Kommun Andel 2020 

Karlskoga 6,0% 

Örebro 5,6% 

Hallsberg 3,6% 

Kumla 3,5% 

Laxå 2,5% 

Lindesberg 2,1% 

Hällefors 2,0% 

Nora 1,9% 

Ljusnarsberg 1,9% 

Askersund 1,7% 

Degerfors 1,2% 

Lekeberg 1,0% 

Örebro län 4,2% 
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Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

 
Internationaliserin
gsgrad 

 

Mål 2030 
Andel företag där minst 20 procent av omsättningen går till export ska öka. 

Kommentar 

Vid senaste mätningen 2020 ses en svag ökning av andelen företag där minst 20 procent av 
omsättningen går till export, jämfört med 2019. Andelen är lägre än i riket. År 2019 och framåt 
är inte helt jämförbart med 2018 och tidigare eftersom SCB har bytt källa och metod för att 
klassificera förvärvsarbetande. 

Kommun Andel 2020 

Ljusnarsberg 6,9% 

Laxå 4,6% 

Karlskoga 4,6% 

Kumla 4,1% 

Nora 3,8% 

Örebro 3,8% 

Hällefors 3,2% 

Lindesberg 2,6% 

Askersund 2,5% 

Hallsberg 2,5% 

Degerfors 1,9% 

Lekeberg 1,9% 

Örebro län 3,6% 

 

  

2.1.7 Ökad tillväxt i näringslivet 

Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 
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Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

 Tillväxtföretag 

 

Mål 2030 
Antal arbetsställen med tillväxt per 1000 arbetsställen ska öka. 

Kommentar 

Senaste mätningen från 2020 visar att antalet tillväxtföretag minskat jämfört med 2019. 
Motsvarande nedgång sågs även i hela riket. 

 Produktivitet 

 

Mål 2030 
Bruttoregionalprodukt per sysselsatt ska öka mer procentuellt än i jämförbara län. 

Kommentar 

SCB har bytt både källa och metod för att ta fram förvärvsarbetande för år 2019 och framåt. 
Det innebär att jämförelser av 2019 och tidigare år måste göras med försiktighet. Senaste 
årets värden för BRP är alltid preliminära. 

Senaste mätningen avser 2021 och visar att Örebro län, jämfört med jämförelselänen, bara 
ökat mer procentuellt jämfört med Västmanlands län. Jämfört med startvärdet för år 2016 har 
Örebro län ökat nästan som genomsnittet av jämförelselänen. 

2.1.8 Ökad produktion inom areella näringar 

Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 
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Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

 Jordbruksmark 

 

Mål 2030 
Total areal jordbruksmark i Örebro län ska bevaras. 

Kommentar 

Under 2022 fortsätter den nedåtgående trenden. Även i övriga landet minskar 
jordbruksmarken. 

Kommun 2016 [ha] 2022 [ha] 
Förändring 2016 
till 2021 [ha] 

Karlskoga 3 784 3 770 -14 

Nora 2 456 2 435 -21 

Ljusnarsberg 648 621 -27 

Degerfors 2 932 2 898 -34 

Laxå 1 729 1 684 -45 

Askersund 8 906 8 857 -49 

Hällefors 770 716 -54 

Kumla 9 837 9 763 -74 

Lekeberg 10 928 10 831 -97 

Lindesberg 18 309 18 083 -226 

Hallsberg 11 251 11 000 -251 

Örebro 41 145 40 630 -515 

Örebro län 112 696 111 287 -1 409 
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Indikatorer: Stark 
konkurrenskraft 

 

 Areella 
näringar 

 

Mål 2030 
Produktionsvärdet för livsmedel inom jordbruk och fiske ska öka. 

Kommentar 

Senaste värdet för år 2021 visar att produktionsvärdet för areella näringar har ökat jämfört 
med tidigare år. Det är framförallt spannmål som har ökat från 2018 till 2019. Mellan 2019 och 
2020 ökade i första hand produktionsvärdet för kött och andra animaliska produkter, mycket 
beroende på högre priser. Mellan 2020 och 2021 minskade volymen spannmål men värdet 
var oförändrat. 

2.2 Hög och jämlik livskvalitet 

2.2.1 Goda uppväxtvillkor 

Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 Framtidstro 

 

Mål 2030 
Andel barn i årskurs nio som har en ljus framtidstro ska öka jämfört med 2017. Skillnaden 
mellan flickor och pojkar ska minska. 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

Kommentar 

I början av år 2020 genomfördes undersökningen Liv & hälsa ung straxt innan pandemin hade 
börjat eskalera. För att följa upp om ungdomars livssituation såg annorlunda ut ett år senare 
med en världsomfattande pandemi genomfördes i början av 2021 en uppföljande 
undersökning i ett urval av länets skolor. Bland tjejer hade andelen som såg ganska eller 
mycket ljust på framtiden för sin personliga del minskat från 78 till 70 procent och bland killar 
från 84 till 77 procent. 

Kommun Tjejer 2020 Killar 2020 Totalt 2020 

Degerfors 82 93 86 

Kumla 83 89 86 

Laxå 88 81 84 

Lindesberg 73 88 81 

Ljusnarsberg 81 87 81 

Örebro 77 85 81 

Lekeberg 83 78 80 

Nora 76 81 78 

Hallsberg 78 69 73 

Karlskoga 67 80 73 

Hällefors 59 81 70 

Askersund 61 77 68 

Örebro län 76 84 80 

 

  

 Barn i 
ekonomiskt utsatta 
familjer 

 

Mål 2030 
Andel barn 0-17 år som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska minska jämfört 2015. 

Kommentar 

Andelen barn som lever i familjer där inkomsten är mindre än 60 procent av medianinkomsten 
ökade från omkring 22 procent åren 2014-2016 till 24,2 procent 2019. Senaste mätningen för 
2020 visar att andelen har slutat öka och var fortsatt 24,2 procent. Andelen i hela riket har 
också ökat på liknande sätt men inte lika mycket som i Örebro län där andelen från början var 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

högre men dessutom ökat mer. Det är stora skillnader mellan kommunerna i länet, som mest 
43 procent i Hällefors och som lägst 15 procent i Lekeberg. 

Kommun Flickor 2020 Pojkar 2020 Totalt 2020 

Lekeberg 16,6% 13,6% 15,0% 

Kumla 17,6% 17,6% 17,6% 

Askersund 20,4% 19,6% 20,0% 

Nora 23,0% 23,5% 23,2% 

Örebro 23,8% 23,2% 23,5% 

Karlskoga 26,8% 25,2% 26,0% 

Hallsberg 25,8% 26,2% 26,0% 

Laxå 28,1% 27,8% 28,0% 

Degerfors 28,3% 30,2% 29,3% 

Lindesberg 30,2% 29,6% 29,9% 

Ljusnarsberg 38,1% 30,9% 34,6% 

Hällefors 43,5% 42,6% 43,1% 

Örebro län 24,6% 23,9% 24,2% 

 

  

2.2.2 Goda försörjningsmöjligheter 

Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 
Sysselsättningsgr
ad 

 

Mål 2030 
Andel förvärvsarbetande i befolkningen 20-64 år ska öka. Skillnader mellan olika grupper ska 
minska. 

Kommentar 

OBS! SCB har bytt både källa och metod för att ta fram förvärvsarbetande för år 2019 och 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

framåt. Det innebär att jämförelser med 2018 och tidigare måste göras med stor försiktighet. 
Senaste tillgängliga statistiken är från 2020. Mellan 2019 och 2020 sjönk 
sysselsättningsgraden i Örebro län från 78,8 procent till 77,8 procent. Liknande nedgång 
skedde även på riksnivå. 

Andel sysselsatta är generellt lägre bland kvinnor jämfört med män. Andelen är också 
generellt lägre hos utrikes födda jämfört med födda i Sverige (se tabellen). Skillnaden mellan 
utrikes födda kvinnor och män är större (7,6 procentenheter) jämfört med skillnaden mellan 
kvinnor och män födda i Sverige (0,7 procentenheter). Det finns också generella skillnader 
utifrån födelsevärldsdel där andel sysselsatta av födda utanför Europa tenderar att vara lägre 
jämfört med födda i Europa. I Örebro län var andel sysselsatta av födda utanför Europa 51,6 
procent av kvinnorna och 61,4 procent av männen. Hos personer med högre utbildningsnivå 
är sysselsättningsgraden generellt högre. Bland förgymnasialt utbildade är 
sysselsättningsgraden för kvinnor 46,5 procent (år 2019) och för män 60,9 procent (år 2019). 
För eftergymnasialt utbildade är sysselsättningsgraden 85,5 procent (år 2019) för kvinnor och 
84,5 procent (år 2019) för män. 

Kommun 
Kvinnor, 
födda i 
Sverige 

Kvinnor, 
utrikes 
födda 

Män, födda 
i Sverige 

Män, 
utrikes 
födda 

Totalt 

Lekeberg 86,1% 68,7% 87,4% 69,5% 85,1% 

Askersund 83,2% 60,1% 85,9% 68,7% 82,4% 

Kumla 83,5% 61,8% 85,9% 68,6% 81,3% 

Nora 82,6% 64,7% 83,3% 60,9% 79,4% 

Hallsberg 81,7% 57,1% 84,7% 71,3% 79,3% 

Lindesberg 81,8% 53,7% 83,5% 65,5% 78,3% 

Karlskoga 82,8% 53,3% 83,5% 63,3% 78,2% 

Laxå 80,2% 56,8% 83,1% 67,3% 77,7% 

Örebro 82,0% 58,6% 81,6% 65,8% 77,0% 

Degerfors 77,5% 49,8% 80,6% 53,3% 74,2% 

Hällefors 79,4% 45,4% 80,2% 51,6% 72,6% 

Ljusnarsber
g 

73,1% 49,6% 74,5% 50,6% 69,1% 

Örebro län 82,0% 57,6% 82,7% 65,2% 77,8% 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 Andelen 
invånare som 
slutfört 
gymnasieutbildnin
gen inom 4 år ska 
öka 

 

Mål 2030 
Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år ska öka jämfört med 2016. 
Skillnader mellan kvinnor och män ska minska. 

Kommentar 

Senaste mätningen, 2022, visar att andelen som slutfört gymnasieutbildningen med examen 
inom fyra år har ökat, både i jämförelse med föregående år och i jämförelse med startåret 
2016. Det är framförallt kvinnors andel som ökat och skillnaderna mellan kvinnor och män är 
fortsatt stora. 

Kommun Kvinnor Män Totalt 

Lekeberg 81,4% 87,5% 84,6% 

Nora 87,0% 69,0% 77,7% 

Askersund 75,0% 79,2% 77,1% 

Örebro 78,2% 74,5% 76,3% 

Kumla 82,5% 70,1% 75,7% 

Hällefors 82,9% 69,0% 75,3% 

Degerfors 73,3% 71,1% 72,4% 

Lindesberg 80,7% 62,8% 71,4% 

Karlskoga 74,4% 66,0% 70,0% 

Hallsberg 70,8% 63,9% 67,2% 

Laxå 58,3% 61,5% 60,3% 

Ljusnarsberg 56,5% 33,3% 45,5% 

Örebro län 77,5% 71,0% 74,1% 
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2.2.3 Ökad grad av delaktighet och inflytande 

Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 
Mellanmänsklig 
tillit - årskurs 9 

 

Mål 2030 
Andel barn i årskurs nio som litar på andra människor ska öka jämfört med 2017. Skillnader 
mellan kvinnor och män ska minska. 

Kommentar 

I början av år 2020 genomfördes undersökningen Liv & hälsa ung straxt innan pandemin hade 
börjat eskalera. För att följa upp om ungdomars livssituation såg annorlunda ut ett år senare 
med en världsomfattande pandemi genomfördes i början av 2021 en uppföljande 
undersökning i ett urval av länets skolor. Bland tjejer hade andelen som känner tillit till andra 
människor minskat från 41 till 28 procent (bland killar fanns ingen statistiskt säkerställd 
skillnad). 

Kommun Tjejer 2020 Killar 2020 Totalt 2020 

Lekeberg 57% 67% 61% 

Kumla 49% 52% 50% 

Nora 53% 42% 48% 

Lindesberg 43% 51% 47% 

Hallsberg 39% 51% 46% 

Degerfors 48% 41% 45% 

Örebro 43% 47% 45% 

Karlskoga 36% 49% 42% 

Hällefors 34% 43% 40% 

Laxå 24% 48% 40% 

Askersund 30% 52% 38% 

Ljusnarsberg 19% 33% 28% 

Örebro län 42% 48% 45% 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 
Mellanmänsklig 
tillit - år 2 
gymnasiet 

 

Mål 2030 
Andel elever i år 2 på gymnasiet som litar på andra människor ska öka jämfört med 2017. 
Skillnader mellan kvinnor och män ska minska. 

Kommentar 

I början av år 2020 genomfördes undersökningen Liv & hälsa ung straxt innan pandemin hade 
börjat eskalera. För att följa upp om ungdomars livssituation såg annorlunda ut ett år senare 
med en världsomfattande pandemi genomfördes i början av 2021 en uppföljande 
undersökning i ett urval av länets skolor. Bland tjejer hade andelen som känner tillit till andra 
människor minskat från 41 till 34 procent (bland killar fanns ingen statistiskt säkerställd 
skillnad). 

 
Mellanmänsklig 
tillit - vuxna 

 

Mål 2030 
Andel vuxna som litar på andra människor ska öka jämfört med 2017. Skillnader mellan 
kvinnor och män ska minska. Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika 
utbildningsnivå ska minska. 

Kommentar 

Vid senaste undersökningen 2022 hade andelen som litar på andra totalt sett minskat något 
jämfört med 2017. Skillnaderna mellan grupper med olika utbildningsnivå har ökat, framförallt 
genom att andelen sjunkit bland personer med högst förgymnasial utbildning. 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 Valdeltagande 
- riksdagsval 

 

Mål 2030 
Andel som röstar i riksdagsvalet ska öka jämfört med valet 2014. Skillnaden mellan kvinnor 
och män och olika åldersgrupper ska minska. 

Kommentar 

Ungefär lika stor andel män som kvinnor har röstat i riksdagsvalet. Ingen skillnad mellan 
Örebro län och riket. 

Vid en jämförelse med 2014 års val så är det ingen skillnad i valdeltagandet, men sett i en 
längre period så finns en ökande trend. 

 Valdeltagande 
- kommunalval 

 

Mål 2030 
Andel som röstar i kommunalval ska öka jämfört med valet 2014. Skillnaden mellan kvinnor 
och män och olika åldersgrupper ska minska. 

Kommentar 

Valdeltagande i kommunalvalet är ungefär detsamma 2014 som 2018. Något högre andel 
kvinnor har röstat jämfört med 2014, men å andra sidan är det en något lägre andel män som 
röstat. 
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2.2.4 Attraktiv boende- och närmiljö 

Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 
Bostadsmarknad i 
balans 

 

Mål 2030 
Samtliga kommuner ska ha en bostadsmarknad i balans. 

Kommentar 

2022 rapporterade två kommuner en bostadsmarknad i balans i kommunen som helhet vilket 
är en förbättring jämfört med 2021. Förändringen beror på att Hällefors rapporterade balans 
jämfört med överskott året innan. 

Kommun 2022 

Degerfors Balans 

Hällefors Balans 

Laxå Överskott 

Ljusnarsberg Överskott 

Askersund Underskott 

Hallsberg Underskott 

Karlskoga Underskott 

Kumla Underskott 

Lekeberg Underskott 

Lindesberg Underskott 

Nora Underskott 

Örebro Underskott 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 Trygghet i 
närmiljön - unga 

 

Mål 2030 
Andel barn i årskurs nio som alltid eller oftast känner sig trygga i bostadsområdet på kvällen 
ska öka. Skillnaden mellan flickor och pojkar ska minska. 

Kommentar 

Andelen barn i årskurs 9 som känner sig trygga i bostadsområdet på kvällen har minskat 2020 
jämfört med 2017. Skillnaden mellan tjejer och killar, där killar känner sig tryggare än tjejer, 
kvarstår. 

Kommun Tjejer 2020 Killar 2020 Totalt 2020 

Askersund 91% 100% 95% 

Hällefors 90% 93% 92% 

Lindesberg 84% 97% 91% 

Degerfors 80% 95% 88% 

Nora 78% 96% 87% 

Hallsberg 80% 90% 86% 

Örebro 80% 92% 86% 

Karlskoga 78% 91% 85% 

Lekeberg 77% 100% 84% 

Laxå 71% 89% 82% 

Kumla 76% 85% 80% 

Ljusnarsberg 56% 93% 72% 

Örebro län 80% 92% 86% 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 Trygghet i 
närmiljön - vuxna 

 

Mål 2030 
Andel vuxna som känner sig trygga i bostadsområdet ska öka. Skillnaden mellan kvinnor och 
män samt grupper med olika utbildningsnivå ska minska. 

2.2.5 God och jämlik hälso- och sjukvård 

Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 Förtroende för 
hälso- och 
sjukvården 

 

Mål 2030 
Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården ska 
öka till minst 90 procent. 

Kommentar 

Mellan 2019 och 2020 var det en relativt stor ökning i andelen som har stort eller mycket stort 
förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, framförallt bland kvinnor. Mellan 2020 och 
2021 var andelarna oförändrade både bland kvinnor och män. Örebro län har haft en högre 
andel jämfört med riket sedan mätningen började 2016 men riket har närmat sig Örebro län 
de senaste åren. 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 Tillgänglighet 
till hälso- och 
sjukvård 

 

Mål 2030 
Andel  operationer/åtgärder inom specialiserad vård som görs inom 90 dagar ska öka till 100 
procent. 

Kommentar 

Andel operationer/åtgärder som genomförts inom 90 dagar har ökat till 75,8 procent under år 
2021 vilket är högre än både föregående år och startvärdet för år 2016. Fortsätter 
utvecklingen som under de senaste tre åren finns möjlighet att nå målet till 2030. 

 Tillgänglighet -
 Primärvård 

 

Mål 2030 
Andelen ska öka till 100 % 2030 

Kommentar 

Andel patienter i primärvården som fått bedömning inom 3 dagar har fortsatt sjunka 2021 
jämfört med 2020 och 2019. Andelen bland män är fortsatt högre jämfört med andelen bland 
kvinnor. 

2.2.6 God och jämlik folkhälsa 

Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 Självskattat 
hälsotillstånd -
 unga 

 

Mål 2030 
Andel unga i årskurs två på gymnasiet som anser sig ha gott allmänt hälsotillstånd ska öka 
jämfört med 2017. Skillnaden mellan kvinnor och män ska minska. 

Kommentar 

I början av år 2020 genomfördes undersökningen Liv & hälsa ung straxt innan pandemin hade 
börjat eskalera. För att följa upp om ungdomars livssituation såg annorlunda ut ett år senare 
med en världsomfattande pandemi genomfördes i början av 2021 en uppföljande 
undersökning i ett urval av länets skolor. Andelen som uppger sig ha bra eller mycket bra 
allmänt hälsotillstånd hade minskat något totalt sett i hela undersökningen, från 73 till 70 
procent. 

Kommun Kvinnor 2020 Män 2020 Totalt 2020 

Laxå  86% 80% 

Askersund 76% 74% 75% 

Hallsberg 72% 77% 74% 

Örebro 66% 81% 74% 

Kumla 64% 82% 73% 

Lekeberg 54% 83% 70% 

Degerfors 67% 74% 70% 

Lindesberg 60% 81% 69% 

Karlskoga 67% 70% 68% 

Hällefors 61% 76% 67% 

Ljusnarsberg 53%  57% 

Nora 53% 62% 56% 

Örebro län 65% 79% 72% 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 Självskattat 
hälsotillstånd -
 vuxna 

 

Mål 2030 
Andel vuxna som anser sig ha gott allmänt hälsotillstånd ska öka jämfört med 2017. 
Skillnaden mellan kvinnor och män samt med olika utbildningsnivå ska minska. 

 Levnadsvanor 
- fysisk aktivitet -
 unga 

 

Mål 2030 
Andel unga i årskurs två på gymnasiet med god fysisk aktivitet ska förbättras jämfört med 
2017. Skillnaden mellan kvinnor och män ska minska. 

Kommentar 

I början av år 2020 genomfördes undersökningen Liv & hälsa ung straxt innan pandemin hade 
börjat eskalera. För att följa upp om ungdomars livssituation såg annorlunda ut ett år senare 
med en världsomfattande pandemi genomfördes i början av 2021 en uppföljande 
undersökning i ett drygt tjugotal av länets skolor med elever i årskurs nio och gymnasiets år 2. 
Andelen elever som rör sig minst 60 minuter per dag och tränar minst 3 gånger i veckan hade 
då sjunkit från 29 till 22 procent hos kvinnor och från 46 till 39 procent hos män. 

Skolkommun Kvinnor 2020 Män 2020 Totalt 2020 

Degerfors 91 97 95 

Lindesberg 88 83 85 

Karlskoga 85 76 81 

Hallsberg 79 76 77 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

Örebro 74 81 77 

Hällefors  67 67 

Örebro län 77 80 78 

 

  

 Levnadsvanor 
- fysisk aktivitet -
 vuxna 

 

Mål 2030 
Andel vuxna med god fysisk aktivitet ska förbättras jämfört med 2017. Skillnaden mellan 
kvinnor och män samt mellan grupper med olika utbildningsnivå ska minska. 

Kommentar 

Vid senaste mätningen 2022 hade andelen minskat mer eller mindre inom de flesta grupper 
jämfört med 2017. 

 Levnadsvanor 
- dagligrökare -
 unga 

 

Mål 2030 
Andel unga i årskurs två på gymnasiet som röker dagligen ska minska jämfört med 2017. 
Skillnaden mellan kvinnor och män ska minska. 

Kommentar 

I början av år 2020 genomfördes undersökningen Liv & hälsa ung straxt innan pandemin hade 
börjat eskalera. För att följa upp om ungdomars livssituation såg annorlunda ut ett år senare 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

med en världsomfattande pandemi genomfördes i början av 2021 en uppföljande 
undersökning i ett drygt tjugotal av länets skolor med elever i årskurs nio och gymnasiets år 2. 
Andelen dagligrökare hade ökat marginellt bland kvinnor och minskat något bland män. 

Kommun Kvinnor 2020 Män 2020 Totalt 2020 

Hällefors 4% 0% 2% 

Kumla 5% 1% 3% 

Degerfors 7% 0% 3% 

Nora 3% 3% 3% 

Askersund 3% 5% 5% 

Karlskoga 5% 5% 5% 

Örebro 7% 2% 5% 

Hallsberg 7% 6% 6% 

Lindesberg 7% 6% 7% 

Ljusnarsberg 7%  9% 

Laxå  14% 11% 

Lekeberg 15% 11% 13% 

Örebro län 7% 4% 5% 

 

  

 Levnadsvanor 
- dagligrökare -
 vuxna 

 

Mål 2030 
Andel vuxna som röker dagligen ska minska jämfört med 2017. Skillnaden mellan kvinnor och 
män samt mellan grupper med olika utbildningsnivå ska minska. 

Kommentar 

Andelen dagligrökare har minskat något jämfört med 2017 även om förändringarna inte är 
statistiskt säkerställda. 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 Levnadsvanor 
- riskkonsumtion 
av alkohol - unga 

 

Mål 2030 
Andel unga i årskurs två på gymnasiet med riskkonsumtion av alkohol ska minska jämfört 
med 2017. Skillnaden mellan kvinnor och män ska minska. 

Kommentar 

Andelen ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som har riskkonsumtion av alkohol har ökat 
sedan mätningen 2017 både bland tjejer och killar. 

  Kvinnor 2020 Män 2020 Totalt 2020 

Laxå  0% 7% 

Örebro 16% 14% 15% 

Degerfors 12% 23% 18% 

Lindesberg 20% 17% 19% 

Hallsberg 23% 16% 19% 

Nora 30% 7% 20% 

Kumla 20% 25% 22% 

Hällefors 18% 30% 23% 

Askersund 11% 34% 24% 

Karlskoga 30% 23% 27% 

Lekeberg 20% 35% 27% 

Ljusnarsberg   37% 

Örebro län 19% 17% 18% 
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Indikatorer: Hög 
och jämlik 
livskvalitet 

 

 Levnadsvanor 
- riskkonsumtion 
av alkohol - vuxna 

 

Mål 2030 
Andel vuxna med riskkonsumtion av alkohol ska minska jämfört med 2017. Skillnaden mellan 
kvinnor och män samt mellan grupper med olika utbildningsnivå ska minska. 

Kommentar 

Vid senaste mätningen 2022 hade andelen ökat i alla grupper jämfört med 2017, även om inte 
alla ökningar är statistiskt säkerställda. 

2.3 God resurseffektivitet 

2.3.1 Minskad klimatpåverkan 

Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

 Utsläpp av 
växthusgaser 

 

Mål 2030 
Ton koldioxidekvivalenter per år ska minska med 60 procent till år 2030 jämfört med år 2005. 

Kommentar 

Senaste mätningen avser 2020 och visar en minskning jämfört med 2019. Utsläppen under 
2020 uppmätte den lägsta nivån någonsin sedan mätningen började 1990. Trots det är 
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Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

förändringstakten troligtvis för långsam för att målvärdet ska kunna nås till 2030. Utsläpp från 
transporter (exkl. arbetsmaskiner) har minskat med 29 procent sedan 2010 men utgör 
fortfarande den största delen av utsläppen i Örebro län med 492 tusen ton 2020. 

Notera att indikatorn mäter utsläpp som sker i territoriet Örebro län. Det innebär att utsläpp 
från till exempel konsumtion och resor utanför länet inte finns med även om det är invånarna i 
Örebro län som konsumerat och rest. Statistik över konsumtionsbaserade utsläpp finns 
endast på riksnivå. 

 
Energianvändning 
i Örebro län ska bli 
effektivare 

 

Mål 2030 
Total slutanvändning av energi per bruttoregionalproduktenhet (GWh/miljoner kronor) ska 
vara minst 50 procent effektivare jämfört med år 2005. 

Kommentar 

Enligt den senaste mätningen som avser 2020 har energianvändningen per BRP fortsatt ökat 
något jämfört med både 2018 och 2019, dvs. utvecklingen går sakta åt fel håll. 

2.3.2 Giftfri miljö 

Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

 
Luftföroreningshal
ter 

 

Mål 2030 
Utsläpp till luft av kväveoxider (Nox) ska minska till 2500 ton till 2030. 
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Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

Kommentar 

Senaste statistiken avser 2020 och visar på fortsatt minskning. Fortsätter utvecklingen på 
samma sätt som tidigare finns möjlighet att nå målet till 2030. Den enskilt största delen (39 
procent år 2020) av utsläppen kommer från transporter (exkl. arbetsmaskiner) men det är 
också den sektor som stått för den största minskningen över tid i ton räknat. Näst största 
sektorn är industrin (energi och processer) med 23 procent av utsläppen. Till skillnad från 
transporter har utsläppen från industrin varit på ungefär samma nivå de senaste åren. 

 Förorenade 
områden 

 

Mål 2030 
Antal åtgärdade områden ska öka till 15 områden per år. 

Kommentar 

Antalet åtgärdade områden sjönk till noll under 2021 jämfört med omkring tio områden tidigare 
år. Dock ökade antalet pågående åtgärder med tio områden under 2021 och elva områden 
under 2020. 

Uttagsdatum för statistiken är februari respektive år vilket innebär att antalet ett visst år avser 
skillnaden mellan februari det aktuella året och februari året efter. 

2.3.3 Ökad biologisk mångfald 

Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

 Användning av 
skogsmark 
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Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

Mål 2030 
Andel hektar formellt skyddad produktiv skogsmark ska öka i linje 
med nationella mål. 

Kommentar 

Andelen formellt skyddad produktiv skogsmark har ökat till 4,4 procent år 2021 jämfört med 
4,1 procent år 2020, vilket motsvarar en ökning med omkring 1300 hektar. 

 Skyddad natur 

 

Mål 2030 
Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska området ska öka. Med 
skyddad natur avses landareal inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och 
biotopskyddsområde. 

Kommentar 

Andelen skyddad natur var 5,3 procent både 2020 och 2021 men antalet naturreservat ökade 
från 286 till 291 stycken och antalet biotopskyddsområden ökade från 334 till 344 så det 
skedde en ökning av andelen skyddad natur i länet även om det inte slår igenom räknat i 
procent avrundat till en decimal. 

2.3.4 God vattenförsörjning 

Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

 
Grundvattenföreko
mster 
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Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

Mål 2030 
Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status ska öka till 99,8 procent 
till år 2030. 

Kommentar 

Andelen med god status har minskat till 97,9 procent år 2021 jämfört med 99,1 procent år 
2016. Klassningen görs successivt i cykler om flera år och innan en cykel är avslutad är 
resultaten därför preliminära. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-
2021. Källa: Kolada. 

Kommun Andel (%) 2021 

Degerfors 100 

Hällefors 100 

Karlskoga 100 

Laxå 100 

Lekeberg 100 

Ljusnarsberg 100 

Nora 100 

Örebro 98,4 

Lindesberg 96,7 

Hallsberg 95,8 

Askersund 95,2 

Kumla 92,3 

Örebro län 97,9 

 

  

 Vattenkvalitet 

 

Mål 2030 
För dricksvatten i enskild vattenförsörjning ska andel med otjänlig status gällande kemistatus 
minska till 4 procent år 2030. 
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2.3.5 Mer bioekonomi och cirkulära flöden 

Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

 Avfall som 
materialåtervinns 

 

Mål 2030 
Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling ska öka 
till minst 60 procent år 2030. 

Kommentar 

Andelen minskade något 2020 till 2021. Andelen varierar mycket mellan kommunerna i länet 
men ingen av kommunerna har nått målet om 60 procent. 

Kommun Andel (%) 2021 

Örebro 50 

Lindesberg 41 

Ljusnarsberg 41 

Nora 41 

Hällefors 39 

Karlskoga 37 

Askersund 35 

Laxå 34 

Hallsberg 33 

Lekeberg 32 

Kumla 29 

Degerfors 25 

Örebro län 36 
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Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

 Omställning till 
ett fossilfritt 
samhälle 

 

Mål 2030 
Bioekonomins andel av BRP ska öka till minst 16 procent år 2030. 

Kommentar 

Senaste tillgängliga statistik avser 2019 och visar att bioekonomins andel av BRP har minskat 
över tid. Bioekonomins förädlingsvärde i kronor räknat har däremot varit mer eller mindre 
oförändrat sedan 2015 och antalet förvärvsarbetande har ökat relativt mycket. Att 
bioekonomins andel minskat beror alltså på att andra delar av BRP har ökat. 

2.3.6 Ökad andel förnybar energi 

Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

 Förnybar 
energi 

 

Mål 2030 
Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent förnybar energi. 

Kommentar 

Mellan 2015 och 2018 sjönk andelen förnybar energi av energianvändningen från 60,5 till 
57,3 procent. 2020 hade andelen ökat med nästan 5 procentenheter till 62,0 procent. Det 
krävs fortsatta ökningar i den storleksordningen för att målet om 80 procent år 2030 ska nås. 

Av bränsleanvändningen var 59 procent förnybar, av elanvändningen 81 procent och av 
fjärrvärmen var 66 procent förnybar. 



 

 

 

38 (38) Indikatorsuppföljning - Regionala utvecklingsstrategin | 2022 Region Örebro län 

 

 

Indikatorer: God 
resurseffektivitet 

 

 Elproduktion 
från sol, vind och 
vatten 

 

Mål 2030 
Elproduktion från sol, vind och vatten ska öka till 2 200 GWh år 2030. 

Kommentar 

Senaste statistiken från 2020 visar på fortsatt stor ökning av elproduktionen från sol, vind och 
vatten jämfört med 2018. Det är i första hand utbyggnad av vindkraft som bidraget till 
ökningen. Den installerade effekten vindkraft har ökat från 87 MW år 2018 till 243 MW år 
2020. 

Det saknas statistik för elproduktion från solcellsanläggningar och i den redovisade statistiken 
har den därför uppskattats utifrån installerad effekt. 
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