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Kontigos analys:  
Nedläggningarna i Borås och Kumla 
kan komma att beröra 1 900 personer
Telekomföretaget Ericsson meddelade i tisdags (4:e oktober) att varsel för 
omkring 3 000 anställda i Sverige kan komma att läggas. Ungefär 1 000 av dessa 
är anställda inom tillverkningen och man talar om ”väsentliga nedskärningar” vid 
anläggningarna i Borås och Kumla.  

Totalt arbetar 720 respektive 340 personer vid de två Ericssonfabrikerna. 

Det ska poängteras att förhandlingar nu ska ske mellan företaget och facken och 
att vi ännu inte vet vilka varsel som kommer att läggas och vilka som slutligen 
kommer att sägas upp. Men för att kunna bedöma vilka insatser som kan komma 
att behövas av samhället och av företaget för att motverka de negativa 
konsekvenserna både för de berörda och för samhällena i stort så behöver 
aktörerna snabbt få en mer detaljerad bild av vad som kan förväntas. 

Kontigo har därför analyserat vilka direkta och indirekta konsekvenser som en 
nedläggning av verksamheterna vid Ericsson i Borås och Kumla kan komma att få 
för sysselsättning och utveckling. Det är i det sammanhanget viktigt att 
poängtera att neddragningarna inte bara kommer att beröra Borås och Kumla 
utan att även andra kommuner i regionerna kommer att beröras. 

Effekterna av nedläggningen i Borås 
Om 720 arbetstillfällen vid Ericsson skulle försvinna visar beräkningarna på att 
totalt 1 145 arbetstillfällen kan gå förlorade. Skälet till detta är att de 720 
försvunna arbetstillfällena innebär att konsumtionen och efterfrågan av varor 
och tjänster minskar, vilket påverkar andra företag och i någon mån också 
offentliga tjänster.  

  

Figur: Direkt försvunna jobb och indirekt försvunna jobb. I analysen tas hänsyn 
till hela den ”kedjereaktion” som uppstår och kan komma att få effekter i flera 
led tills ett nytt s.k. jämviktsläge uppstår i modellen. 

De flesta jobben försvinner i Borås kommun. Totalt beräknas effekten bli 1 080 
försvunna jobb i Borås kommun. Effekterna av de försvunna Ericssonjobben 
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påverkar också intilliggande kommuner som Ulricehamn som förlorar cirka 46 
arbetstillfällen och Svenljunga som förväntas förlora 19 arbetstillfällen. 

Att grannkommunerna väntas förlora arbetstillfällen beror bl.a. på den minskade 
efterfrågan som förväntas drabba exempelvis service där till följd av att 
Ericssonanställda bosatta i dessa kommuner förlorar sina jobb. Totalt förväntas 
172 bosatta i Ulricehamn och 68 bosatta i Svenljunga förlora sina arbeten till 
följd av neddragningen vid Ericsson i Borås. 

Vad betyder då detta? 1 045 försvunna arbetstillfällen i Borås kommun innebär 
det att ungefär 1,9 procent av alla arbetstillfällen i kommunen. Det ska ställas 
mot en årlig tillväxt av sysselsättningen i kommunen om cirka 1,0 procent (vilket 
i sin tur ska ställas mot en årlig befolkningstillväxt om ungefär 0,5 procent). Om 
en lika stor andel av arbetstillfällena i Stockholms stad skulle försvinna skulle det 
motsvara omkring 12 250 jobb i ett slag. 

Kumla drabbas hårdast 
Om 340 arbetstillfällen skulle försvinna från anläggningen i Kumla visar 
beräkningarna att det skulle betyda att totalt 738 arbetstillfällen kan gå 
förlorade. Förutom Kumla kommun drabbas 7 andra kommuner. I Kumla kommun 
kan totalt 450 arbetstillfällen försvinna. I de flesta övriga kommuner handlar det 
mest troligt om ett fåtal arbetstillfällen, men i Örebro kan uppemot 227 
arbetstillfällen försvinna som en följd av neddragningarna i Kumla. 

Försvunna arbetstillfällen i Kumlaområdet 

De sammanlagda effekterna av neddragningen i Kumla motsvarar nästan 6 
procent av samtliga arbetstillfällen i kommunen. Detta gör att Kumla är den 
kommun som kan förväntas drabbas hårdast av nedläggningarna vid Ericssons 
anläggningar. Skulle en lika stor andel arbetstillfällen drabbas i Stockholm skulle 
det motsvara nästan 39 000 jobb. 

Kommun Antal försvunna 
arbetstillfällen

Antal personer 
bosatta i kommunen 
som förväntas 
förlora sina jobb

Kumla 450 432

Lekeberg 4 22

Laxå 6 15

Hallsberg 15 45

Örebro 227 65

Askersund 9 33

Nora 8 31

Lindesberg 19 67
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Kumlas arbetsmarknad växer heller inte och kan därför förväntas har betydligt 
svårare att återhämta sig vid en nedläggning. Kumlas närhet till avsevärt större 
Örebro kan förstås kompensera för en del av detta. Arbetsmarknaden i Örebro 
växer i genomsnitt med 1,5 procent per år. 

Kontigos slutsatser 
Det är viktigt att noga och tidigt analysera vilka konsekvenserna för kommuner 
och regioner av en neddragning som den som Ericsson nyligen aviserat kan bli. 
Genom en detaljerad analys kan man t.ex. 

• Få en mer detaljerad bild av både direkta och indirekta konsekvenser 

• Bättre bedöma hela regionernas förmåga att hantera neddragningarna 

• Prioritera insatser mellan kommuner och sektorer 

Så här gjorde vi 
De beräkningar som redovisats här är en del av resultaten i en preliminär 
regionalekonomisk konsekvensanalys grundad på ett regionalt analys- och 
prognosverktyg kallat rAps och som sedan har bearbetats vidare av Kontigos 
analytiker.  

Mer information 
För mer information vänd dig till: 

Thomas Westerberg, thomas.westerberg@kontigo.se, 070-724 00 41  
Anders Wigren, anders.wigren@kontigo.se, 072- 077 18 34  
Göran Hallin, goran.hallin@kontigo.se, 0730- 370 723 
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