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Sammanfattning 
Bred uppgång i världsekonomin håller igång trycket i svensk ekonomi 
Med stöd av historiskt låga räntor och rekordhög befolkningstillväxt har svensk ekonomi ut-
vecklats mycket starkt de senaste åren. Rekordhögt flyktingmottagande och högt tryck i bostads-
byggandet har varit viktiga drivkrafter bakom den ekonomiska tillväxten som nu ser ut att sakta 
in. Istället är det omvärldens efterfrågan för svenska varor och tjänster som väntas hålla igång 
BNP-tillväxten, som ändå fortsätter att dämpas från 2015 års höga nivå. 

Sedan i somras har det kommit signaler som nu närmast entydigt pekar på en samspelt uppgång 
i världsekonomin. Med undantag för den korta återhämtningen 2010-2011 är det första gången 
som USA, Europa, Asien och tillväxtländerna drar åt samma håll. Den senaste tiden har världs-
handeln ökat igen och enligt tidigare historiska mönster ser svensk industri ut att tidigt ta del i 
konjunkturuppgången. Bland Sveriges viktigaste exportländer noteras en rejäl uppväxling i eko-
nomin för samtliga nordiska grannar och i söder fortsätter Tyskland att leverera stabil ekono-
misk tillväxt. Sedan Arbetsförmedlingens förra prognos har förväntningarna stärkts om att 
svensk export ska hålla uppe trycket i svensk ekonomi. 

Näringslivet har tagit över som jobbmotor i Blekinge 
Svensk exporttillväxt har de senaste åren nästan ensamt hållits igång av en urstark motorfor-
donsindustri. Det har varit särskilt gynnsamt för Blekinge men förra året breddades efterfrågan 
vilket innebar att länets industrianställda växte kraftigt och för första gången sedan 2011. Även 
den starka expansionen inom offentlig sektor har gynnat länet oproportionerligt mycket. Den 
starka befolkningstillväxten har dessutom skapat en naturlig ökning av efterfrågan mot stora 
delar av den privata tjänstesektorn. Dessa effekter kulminerade i stort sett förra året. Länet be-
finner sig i en mycket stark ekonomisk återhämtningsfas som nu mattas av men fortsätter med 
draghjälp av industrin och den privata tjänstesektorn. 

Under prognosperioden (2017-2018) fortsätter den offentliga sektorns betydelse för jobbskap-
andet att minska och 2018 bidrar den inte längre med ett nettotillskott av nya jobb, efter fem år 
i rad av tillväxt. Från nästan samtliga delar av näringslivet förväntas stark sysselsättningstillväxt 
i år och nästa år. För såväl industrin, byggsektorn som den privata tjänstesektorn handlar det 
om starka tillväxtsiffror sett till de senaste tio åren. Bil- och varvsindustrin står ensamt för flera 
hundra nya jobb under prognosperioden samtidigt som jobbtillväxten inom industrin har bred-
dats. Industrins sysselsättningstillväxt dämpas i år men fortsätter att stå för det största antals-
mässiga jobbtillskottet. Nästa år fortsätter industrins jobbtillväxt att dämpas men innebär ett 
positivt jobbtillskott för tredje året i rad. Länets industri ser därmed ut att ha inlett den första 
verkliga återhämtningen sedan finanskrisen. Den privata tjänstesektorn fortsätter att skapa 
många nya jobb i Blekinge i år, och nästa år står den här delen av arbetsmarknaden för fler nya 
jobb än vad industrin och byggsektorn mäktar med tillsammans. Handeln stod förra året för det 
första nettotillskottet av jobb sedan 2010 och i år nås den starkaste sysselsättningstillväxten på 
åtminstone tio år. Nästa år dämpas tillväxttakten men står ändå ut som mycket stark jämfört 
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med den långsiktiga trenden i länet fram tills nyligen. Procentuellt sett är det bygg-, IKT- samt 
hotell- och restaurangbranschen som växer snabbast bland länets näringar under prognospe-
rioden. Sammantaget innebär utvecklingen i länet en ganska entydig dämpning av den totala 
sysselsättningstillväxten under prognosperioden. Men det sker från förra årets mycket höga ni-
våer, då så mycket som 1 230 nya jobb skapades (+ 1,9 %). Sysselsättningstillväxten i år (+ 1,1 %) 
blir ändå mycket stark, motsvarande 710 nya jobb och helt i paritet med återhämtningen 2010. 
Nästa år dämpas tillväxten ytterligare och 430 nya jobb skapas (+ 0,6 %). 2018 står sig ändå 
bättre än samtliga år mellan återhämtningen 2010 och den nu pågående, som tog fart 2015. 

Under prognosperioden dämpas även inflödet av nyanlända till arbetskraften via Arbetsför-
medlingens Etableringsuppdrag. Inflödet av nyanlända blir lägre men fortsatt mycket högt i år 
(840 personer). Nästa år dämpas inskrivningarna mer påtagligt (380 personer) och återgår där-
med till nivåer i närheten av de som gällde 2013. Den dämpade sysselsättningsökningen i länet 
blir därmed tillräckligt stark för att upprätthålla den minskande arbetslöshetstrenden. Minsk-
ningen bromsar in ganska ordentligt i år men blir något större nästa år. I år minskar antalet 
inskrivna arbetslösa med 240 personer (eller tre procent), om man jämför det fjärde kvartalet i 
år med samma period 2016. Det innebär att knappt 7 380 personer kommer att vara arbetslösa 
under kvartal fyra i år. Antalet arbetslösa minskar med drygt 310 personer (eller fyra procent) 
under 2018. I genomsnitt förväntas drygt 7 060 personer stå inskrivna som arbetslösa under det 
fjärde kvartalet nästa år, den lägsta nivån sedan 2008. Den relativa arbetslösheten var 10,1 pro-
cent under det fjärde kvartalet förra året, den sjunker till 9,7 procent under det fjärde kvartalet 
i år och når ner till 9,3 procent i slutet av nästa år. 

Enhetlig samverkansplattform behövs för att stötta kompetensförsörjningen 
De senaste åren har en allt tydligare bild växt fram som visar att Blekinges arbetsmarknad står 
inför en komplicerad och omfattande utmaning kring den framtida kompetensförsörjningen. 
Den demografiska situationen med allt yngre och äldre befolkning skapar både stora behov och 
minskad tillgång till kompetens under det kommande decenniet. Redan idag är bristsituationen 
mycket svår samtidigt som de senaste årens invandring medfört ett stort antal nya arbetslösa. 
Liksom i andra län präglas arbetsmarknadssituationen i Blekinge av en extremt tudelad arbets-
marknad. Sedan flera år tillbaks har var fjärde inskriven arbetslös varit utan arbete i minst två 
år och en snabbt växande majoritet av de arbetslösa tillhör gruppen arbetslösa med ”utsatt ställ-
ning”. Numera är också de utlandsfödda i majoritet bland länets arbetslösa, samtidigt som an-
talet arbetslösa som är födda i Sverige minskat varje månad sedan sommaren 2013.  

I dagsläget finns en rad intressanta samverkansinitiativ kring kompetensförsörjningen i länet 
men alla fokuserar på enskilda aspekter av kompetensförsörjningen. Blekinge, liksom många 
andra län i Sverige, saknar idag en övergripande och sammanhållen plattform för samverkan 
kring den regionala kompetensförsörjningens viktigaste utmaningar. En sådan samverkansin-
stitution måste involvera alla relevanta aktörer i syfte att kunna avgöra vilket fokus, vilka prio-
riteringar och vilken samordning som behövs för att säkra den långsiktiga kompetensförsörj-
ningen för länet, bortom myndigheters organisatoriska gränser och det lokala perspektivet.  
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Konjunkturläget i Blekinge län 
Omvärldens efterfrågan håller uppe trycket i svensk ekonomi 
Med stöd av historiskt låga räntor och rekordhög befolkningstillväxt har svensk ekonomi ut-
vecklats mycket starkt de senaste åren. Som en följd av rekordhögt flyktingmottagande har den 
offentliga konsumtionen drivits upp till nivåer som inte noterats sedan slutet av 90-talet; och 
varje år, de senaste tre åren, har bostadsinvesteringarna varit de högsta på över 20 år. Detta har 
varit viktiga drivkrafter för svensk ekonomi som nu ser ut att dämpas. I takt med att asylansök-
ningarna till Sverige fallit till en bråkdel av nivåerna från 2015 har de direkta kostnaderna kring 
flyktingmottagande minskat. Byggsektorn redovisar sedan ett tag tillbaks brist på arbetskraft 
och på sistone har det även börjat komma signaler på prisökningar och dämpad efterfrågan. 
Hushållens samlade efterfrågan fortsätter att öka till följd av den starka befolkningsökningen. 
De senaste årens ökade sparbenägenhet sker på bekostnad av konsumtionen men hushållens 
höga sparkvot visar också på starka grundförutsättningar för framtida konsumtion. Sammanta-
get väntas hushållens konsumtion i år och nästa år upprätthållas på ungefär samma höga nivåer 
som bidragit till den starka BNP-tillväxten 2015 (4,1 %) och 2016 (3,2 %). Det är i första hand 
den offentliga konsumtionen men även bostadsinvesteringarna som förväntas minska mer på-
tagligt och hålla nere BNP-tillväxten under prognosperioden, alltså 2017-2018. Istället är det 
omvärldens efterfrågan för svenska varor och tjänster som väntas hålla igång BNP-tillväxten. 
Trots det fortsätter den att dämpas något både i år (3,0 %) och nästa år (2,8 %) enligt Arbets-
förmedlingens prognos.  

Efter den mycket korta och intensiva återhämtningen 2010-2011 har världshandeln visat en vi-
kande trend och världsekonomins tillväxt förra året var, enligt preliminära siffror, den svagaste 
efter finanskrisen. Svensk exports bidrag till BNP-tillväxten minskade också kraftigt 2016 jäm-
fört med året innan, åtminstone under de första tre kvartalen. Men sedan i somras har det no-
terats tecken som nu närmast entydigt pekar på en samspelt uppgång i världsekonomin. Med 
undantag för den korta återhämtningen 2010 är det första gången som USA, Europa, Asien och 
tillväxtländerna drar åt samma håll. På samma sätt som skuldkrisen, som nystades upp i Grek-
land, satte stopp för den förra återhämtningen finns en rad problem som riskerar att ännu en 
gång komma i vägen för en uthållig uppgång i världsekonomin. Självklara kandidater är struk-
turella problem i tillväxtländerna; att det svaga första kvartalet också är början på slutet av en 
snart rekordlång återhämtning för USA:s ekonomi; eller, naturligtvis, politiska risker kopplade 
till såväl USA som Europa. Men åtminstone i Europa har den politiska osäkerheten dämpats i 
år. Därtill har utvecklingen i Kina och stigande råvarupriser vänt synen på tillväxtländerna, från 
att ses som orosmoln till att nu åter axla rollen som nygamla draglok för världsekonomin. Det 
gäller på sätt och viss även Brasilien och Ryssland, som väntas vända en djup recessionsperiod 
till positiva och allt större bidrag till den samlade BNP-tillväxten 2017-2018.  

Den senaste tiden har världshandeln ökat igen och enligt tidigare historiska mönster ser svensk 
industri ut att tidigt ta del i konjunkturuppgången. OECD-länderna är fortfarande märkta av att 
investeringarna föll kraftigt i samband med finanskrisen, men allt högre kapacitetsutnyttjande 
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i kombination med låga räntor ser nu ut att sätta fart på investeringscykeln. Den här investe-
ringsdrivna återhämtningen är viktig dels för att det handlar om en stor exportmarknad för Sve-
rige men också för att svensk export är starkt exponerad mot investerings- och insatsvaror. 
Europa är den överlägset viktigaste exportmarknaden och där noteras numera de lägsta 
arbetslöshetsnivåerna sen 2009 och de starkaste indikatorerna sen 2011. Bland Sveri-
ges viktigaste exportländer noteras en rejäl uppväxling i den ekonomiska aktiviteten för 
samtliga nordiska grannar och i söder fortsätter Tyskland att leverera stabil ekonomisk 
tillväxt. Därtill har det svaga pundet möjliggjort starkare tillväxtsiffror än vad pro-
gnosmakarna först räknade med efter Storbritanniens Brexitomröstning. Sedan Ar-
betsförmedlingens förra prognos har förväntningarna därmed stärkts om att svensk ex-
port ska hålla uppe trycket i svensk ekonomi under prognosperioden.1 

Blekinges industri på högvarv men den totala efterfrågan dämpas 
Den ganska kraftiga men abrupt avslutade återhämtningen kring årsskiftet 2013-2014 byggde i 
hög grad på förväntningar om att svensk export åter var på väg åt rätt håll. Motorfordonsindu-
strin tog täten för den positiva utvecklingen inom industrin men i början av 2014 ersattes för-
väntningar ännu en gång, och mycket snabbt, av överväldigande pessimism. Med sin stora ex-
ponering mot industrin var upp- och nedgången särskilt påtaglig i Blekinge, där förutom indu-
strin inte minst arbetsgivare inom bygg- men också handelssektorn dämpade optimismen från 
hösten 2013 till våren 2014 (se Diagram 1). Utfallet för svensk export 2013 blev till slut en ned-
gång för andra året i rad, vilket inte inträffat sedan början av 90-talet.  

1 Se inledningen till branschavsnittet ”Industri” för en mer utförlig beskrivning av förutsättningarna för 
svensk export under prognosperioden, med särskild referens till Blekinges industri.  
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Efter fallet i efterfrågeindikatorn, våren 2014, har förväntningarna åter höjts bland Blekinges 
näringsliv (inför de närmaste sex månaderna) och etablerade sig förra året på de högsta nivå-
erna sedan hösten 2010. De samlade förväntningarna på den egna verksamheten minskade dock 
under höstens undersökning och då var det industrin som stod bakom nedgången. Men indu-
striföretagen gav redan då tydliga signaler om att det handlade om en tillfällig inbromsning och 
i vårens undersökning har förväntningarna höjts till de högsta sedan hösten 2013. Däremot har 
förväntningarna inom byggsektorn och den privata tjänstesektorn i Blekinge fallit tillbaks or-
dentligt från de höga nivåerna som registrerades i höstas. Den stegrande befolkningstillväxten i 
Blekinge sedan 2013 har rimligen varit en viktig drivkraft bakom de stigande förväntningarna 
och det mesta talar för att befolkningsökningen nådde sin topp förra året. Den aggregerade bil-
den är att förväntningsläget för näringslivet i länet nu visar en påtagligt dämpad situation jäm-
fört med trenden i höstas. I vårens undersökning ligger efterfrågeindikatorn kring det historiska 
medelvärdet och nedgången sker från de höga nivåer som gällt sedan hösten 2014. 
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
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Diagram 1: Arbetsförmedlingens 
efterfrågeindikator* för näringslivet i Blekinge län
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En delvis avvikande bild ges från Diagram 2 ovan, som visar förväntningarna på ett års sikt 
(istället för ”närmaste sex månader” i Diagram 1) och när det gäller nyanställningar (istället för 
”verksamhetens utveckling” i Diagram 1). Även där är det endast den privata sektorn som utgör 
underlaget och en tydlig skillnad är att anställningsplanerna i vårens undersökning är långt mer 
positiva än toppnivåerna från 2010. En annan skillnad mot Diagram 1, som alltså utgår ifrån 
företagens verksamhet och har en kortare tidshorisont, är att framtidsutsikterna inte dämpats 
sedan höstens undersökning. Toppnivån noterades för ett år sedan och antyder att en mycket 
expansiv anställningsperiod nu dämpats något, vilket avviker mot den svagt ökande trenden för 
riket. Diagram 1 och 2 visar att Blekinge är eller varit inne i en mycket stark ekonomisk åter-
hämtningsfas, både historiskt sett och i relation till övriga riket, som nu börjar mattas av.  
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet 
Stark och uthållig men avtagande återhämtning  
Efter en svag sysselsättningsutveckling under större delen av det här årtiondet nådde tillväxten 
under 2015 (+ 1,0 %) nästan samma nivåer som under den korta och intensiva återhämtningen 
2010 (+ 1,2 %).2 Liksom åren innan fortsatte vård- och omsorgssektorn samt utbildningssektorn 
att skapa många jobb men även byggsektorn, hotell- och restaurangbranschen samt företags-
tjänster stod för starka bidrag till sysselsättningstillväxten 2015. Bedömningen är att samtliga 
dessa näringar fortsatte att utvecklas starkt under förra året, med undantag för vård- och om-
sorgssektorn som åter minskade efter tre år med mycket kraftig sysselsättningstillväxt.3 Dessu-
tom skedde ännu ett trendbrott 2016, året efter att tillväxten i näringslivet tog fart. Industrin 
stod nämligen för en mycket kraftig sysselsättningstillväxt. Efter att ha minskat i antal jobb fyra 
år i rad är bedömningen att industrin stod för det enskilt största bidraget till sysselsättningstill-
växten i länet förra året. Dessutom tilltog sysselsättningstillväxten inom företagstjänster rejält 
från 2015 års redan höga nivåer, till stor del till följd av en mycket kraftig ökning av efterfrågan 
för bemanningsbranschen. Sammantaget är bedömningen att antalet sysselsatta ökade med 
drygt 1 230 personer (+ 1, 9 %) i Blekinge under 2016. Det är den klart högsta siffran sen 2006 
och också en högre tillväxtsiffra än den för hela riket (+ 1,7 %).   

Under prognosperioden (2017-2018) fortsätter den offentliga sektorns betydelse för jobbskap-
andet att minska och 2018 skapas i stort sett inga jobb inom den delen av arbetsmarknaden. 
Utbildningssektorns mycket starka tillväxt från förra året dämpas påtagligt i år, men det handlar 
ändå om relativt stark tillväxt som dämpas ytterligare och blir svagt positiv nästa år. Vård- och 
omsorgssektorn växer knappt i år och sysselsättningstillväxten blir negativ nästa år. Istället är 
det den privata sektorn som tar över som drivkraft och fortsätter att skapa jobb i länet. Från 
samtliga delar av näringslivet i Blekinge förväntas stark sysselsättningstillväxt i år och nästa år. 
För såväl industrin, byggsektorn som den privata tjänstesektorn handlar det om starka tillväxt-
siffror sett till de senaste tio åren. Industrin nådde sin tillväxttopp förra året (+ 3,2 %) och även 
om tillväxten dämpas i år (+ 1,8 %) fortsätter den att stå för det största antalsmässiga jobbtill-
skottet. Nästa år dämpas tillväxten ytterligare men fortsätter att vara positiv (+ 0,8 %). Därmed 
växer antalet anställda av industrin för tredje året i rad, vilket inte hänt sedan finanskrisen. 
Byggsektorn når sin mest intensiva period i år (+ 4,1 %) och sysselsättningstillväxten dämpas 
nästa år men till fortsatt höga nivåer (+ 2,7 %). Efter den mycket kraftiga uppgången för beman-
ningsbranschen förra året tyngs den privata tjänstesektorn av en stark nedgång i år, som dock 
bör resultera i att en betydande andel inhyrda blir anställda inom i första hand industrin. Den 
privata tjänstesektorn fortsätter ändå att skapa många nya jobb i Blekinge i år (+ 1,0 %) och 

2 Se ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016: Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 11) för en mer 
utförlig beskrivning av sysselsättningens utveckling de senaste åren.  
3 Arbetsförmedlingens prognos bygger på SCB:s registerbaserade sysselsättningsstatistik Rams. Statistiken 
har en produktionstid på nästan ett år vilket innebär att 2016 års sysselsättningsstatistik inte finns tillgäng-
lig förrän i slutet av det här året.  
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nästa år (+ 1,3 %) står den här delen av arbetsmarknaden för fler nya jobb än vad industrin och 
byggsektorn mäktar med tillsammans.  

 

Sammantaget innebär utvecklingen i länet en ganska entydig dämpning av den totala sysselsätt-
ningstillväxten under prognosperioden. Men det sker från förra årets mycket höga nivåer och 
sysselsättningstillväxten i år (+ 1,1 %) blir ändå mycket stark, helt i paritet med återhämtningen 
2010. Nästa år dämpas tillväxten inom såväl industrin som byggsektorn ytterligare, samtidigt 
som den offentliga sektorn står för en marginell minskning av antalet nya jobb efter fem år i rad 
av jobbtillväxt. Den totala sysselsättningstillväxten växlar ner ytterligare ett steg i tempo (+ 0,6 
%) men står sig ändå bättre än samtliga år mellan återhämtningen 2010 och den nu pågående, 
som tog fart 2015.  

Arbetslösheten fortsätter att minska 
Diagram 4 visar en långsiktigt minskande trend för det totala antalet arbetslösa4 efter den kraf-
tiga uppgången i samband med finanskrisen. En viktig underliggande orsak är att åldrandeef-
fekten varit stark under hela decenniet. Den har inneburit att antalet personer som stått till ar-
betsmarknadens förfogande minskat med uppskattningsvis 600-900 personer varje år på grund 
av att antalet unga som gör sitt första inträde i arbetskraften genomgående har varit mindre än 

4 Begreppet ”inskrivna arbetslösa” är Arbetsförmedlingens officiella arbetslöshetsmått och ibland an-
vänds ”arbetslösa” som förkortning i texten (se ”Definitioner”, Bilaga 2). Detta verksamhetsmått är det som 
är närmast jämförbart med Sveriges officiella och internationellt jämförbara arbetslöshetsmått från AKU, 
som tillhandahålls av SCB.    
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antalet äldre som lämnar arbetskraften för pension. En motverkande trend som varje år för-
stärkts är inflödet till arbetskraften som beror på flyktinginvandring och registrering av Nyan-
lända5 via Arbetsförmedlingens Etableringsuppdrag (i fortsättningen Etableringen). Samtidigt 
har sysselsättningens utveckling varit svag under åren 2011-2014 och en ganska kraftig minsk-
ning av antalet sysselsatta (- 0,7 %) förklarar ökningen av antalet arbetslösa 2012. 2015 påbör-
jades den nuvarande återhämtningen på Blekinges arbetsmarknad men ett historiskt starkt in-
flöde av nyanlända till länet låg bakom den kortvariga uppgången av antalet arbetslösa. Då re-
gistrerades nästan 1 000 nya arbetslösa via Etableringen samtidigt som sysselsättningsök-
ningen var stark (+ 1,0 %). Under förra året tilltog båda dessa motverkande effekter, då Etable-
ringen genererade ett inflöde på nästan 1 100 nya arbetslösa samtidigt som sysselsättningstill-
växten blev mycket stark (+ 1,9 %). Sysselsättningstillväxten blev den helt dominerade effekten 
och arbetslösheten minskade från i genomsnitt 8 255 personer under kvartal fyra 2015 till 7 615 
under samma period 2016 (- 640 personer). Det motsvarar en avvikande stark minskning med 
nästan åtta procent, att jämföra med en minskning på knappt tre procent på riksnivå.  

 
Under prognosperioden (2017-2018) dämpas både sysselsättningstillväxten och inflödet till ar-
betskraften via Etableringen. Inflödet till arbetskraften via Etableringen blir lägre men fortsatt 
mycket högt i år (840 personer). Under 2018 dämpas inskrivningarna mer påtagligt (380 per-
soner) och återgår därmed till nivåer i närheten av de som gällde 2013. Sysselsättningsökningen 
i länet dämpas påtagligt i år och även nästan år men blir tillräckligt stark för att upprätthålla 

5 Se ”Definitioner”, Bilaga 2, för definition av nyanlända. 
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den minskande arbetslöshetstrenden. Minskningen bromsar in ganska ordentligt i år men blir 
något större nästa år då inflödet till Etableringen minskar avsevärt. I år minskar antalet in-
skrivna arbetslösa med 240 personer (eller tre procent), om man jämför det fjärde kvartalet i år 
med samma period 2016. Prognosen är att i genomsnitt knappt 7 380 personer kommer att vara 
arbetslösa under kvartal fyra i år (se Diagram 4). Antalet arbetslösa minskar med drygt 310 per-
soner (eller fyra procent) om man på samma sätt jämför 2018 med 2017. I genomsnitt förväntas 
drygt 7 060 personer stå inskrivna som arbetslösa under det fjärde kvartalet nästa år, den lägsta 
nivån sedan 2008. Som andel av den skattade arbetskraften var den relativa arbetslösheten 10,1 
procent under det fjärde kvartalet 2016, en minskning jämfört med en arbetslöshet på 11,1 pro-
cent året innan. Prognosen är att arbetslösheten sjunker till 9,7 procent under det fjärde kvar-
talet i år för att fortsätta att sjunka ytterligare och nå 9,3 procent under samma period nästa år.6 

Blekinges starka uppgång mot sitt slut 
Finanskrisen 2008-2009 var i huvudsak en extern kris och i Sverige drabbades exportindustrin 
hårdast. Även därefter har det varit storstadslänen som främst stått för jobbtillväxten i landet, 
tack vare arbetsmarknader med större branschbredd och en dominerande privat tjänstesektor. 
Som industrilän var Blekinge ett av de hårdast drabbade länen i riket, även om man räknar in 
den korta men kraftfulla återhämtningen i landet omedelbart efter finanskrisåren.7 Förutom 
Blekinge återfinns också industritunga Västmanlands och framförallt Gävleborgs län bland de 
län i Sverige som har allra högst arbetslöshet. Men ur ett arbetslöshetsperspektiv har de likale-
des industritunga och storleksmässigt likartade Smålandslänen klarat sig betydligt bättre än 
Blekinge. I stor utsträckning gäller det även Västmanlands län. 

De senaste årens trend med storstadslänen som lokomotiv för jobbtillväxten har fortsatt men 
under den korta återhämtningen från andra halvan av 2013 till första halvan av 2014 visade 
även andra län styrka, däribland Blekinge. Därefter har utvecklingen varit extra tung på Blekin-
ges arbetsmarknad, inte minst eftersom det procentuella inflödet av nyanlända varit oproport-
ionerligt stort i länet. Under 2015-2016 har Blekinge gynnats av den offentliga sektorns expans-
ion i Sverige och att landets motorfordonsindustri haft en stark utveckling. Denna kombination 
av för länet så gynnsamma förutsättningar förstärkte varandra som mest förra året men även i 
år väntas sysselsättningstillväxten i länet vara stark. Efter att ha agerat jobbmotor i länet under 
flera år upphör jobbtillväxten från den offentliga sektorn nästa år. Samtidigt dämpas tillväxten 
inom både industrin och byggsektorn och sysselsättningstillväxten i Blekinge blir åter svagare 
än i de flesta övriga län (Figur 1). Även om minskningen av antalet inskrivna arbetslösa fortsät-
ter i år och nästa år sker det från höga nivåer och i dämpad takt. Även vid slutet av nästa år 

6 För perioden 2015-2018 avses arbetslösheten som andel av den prognosticerade arbetskraften, vilket skil-
jer sig från den Registerbaserade arbetskraften (se ”Relativ arbetslöshet” i ”Definitioner”, Bilaga 2). Som 
andel av den prognosticerade Registerbaserade arbetskraften blir arbetslösheten 11,2 procent 2015, 10,4 
procent 2016, 10,0 procent i år och 9,6 procent nästa år (kvartal fyra). 
7 Se ”Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2012 Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 10-11) för en jäm-
förelse av sysselsättningens utveckling i Blekinge jämfört med andra län och branschvis under och efter 
finanskrisen. 
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väntas Blekinge ha en av de högsta arbetslöshetsnivåerna i landet (9,6 %), tillsammans med 
Gävleborg (11,6 %), Södermanland (10,2 %) och Skåne (9,6 %) (Figur 2).

Figur 1: Sysselsättningsförändring (%), 
länsprognoser för 2018 (kvartal 4 2017 till 
kvartal 4 2018) (16-64 år).   

Figur 2: Inskrivna arbetslösa, länspro-
gnoser för 2018 (kvartal 4) (16-64 år, som 
andel av Registerbaserad arbetskraft)
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Näringsgrenar  
Jämfört med Sverige i sin helhet har Blekinge en betydligt mindre andel sysselsatta inom 
den privata tjänstesektorn. Vid slutet av 2015 sysselsatte den 31 procent av samtliga syssel-
satta i länet, vilket kan jämföras med snittet för riket som är 44 procent. Karakteristiskt för 
Blekinge är även att en relativt stor andel är sysselsatta inom den offentliga sektorn, mot-
svarande nästan fyra av tio av arbetstillfällena. Blekinge är också ett industrilän, där nästan 
var femte sysselsatt är anställd av ett industriföretag.  

I ett tidsperspektiv som sträcker sig före finanskrisens utbrott har sysselsättningsutveckl-
ingen varit övervägande positivt i Blekinge under 00-talet, och så sent som vid slutet av 
2007 hade länet över 68 600 sysselsatta. Blekinge var dock ett av de län som drabbades 
allra hårdast av finanskrisen. Finanskrisen slog i Sverige till som en industrikris och länen 
med omfattande sysselsättning inom industrin blev obevekligt hårt drabbade.  

Jord- och skogsbruk 
I Blekinge arbetar mer än 1 300 personer inom näringskategorin Jordbruk, skogsbruk och 
fiske och branschen utgör utifrån ett sysselsättningsperspektiv en liten del av arbetsmark-
naden. Jämfört med riket som helhet har Blekinge en förhållandevis hög sysselsättning 
inom jord- och skogsbruk, med 3,0 procent av jobben jämfört med 2,1 för riket som helhet. 
Inom länet finns en stor spridning när det gäller den här näringen: från fem procent i Söl-
vesborg, med oproportionerligt stor andel sysselsatta inom jordbruk och fiske, till drygt en 
procent i Karlskrona. Jordbruket står för nästan sex av tio anställda och skogsbruket för 
nästan fyra av tio, medan fiske och vattenbruk sysselsätter omkring fem procent inom den 
övergripande näringskategorin. 

Under flera årtionden har antalet sysselsatta inom Jordbruk, skogsbruk och fiske minskat 
trendmässigt och från slutet av 80-talet till början av 00-talet halverades andelen syssel-
satta i länet. Fiskerinäringen utplånades nästan helt i samband med 90-talskrisen men har 
därefter växt, om än från mycket låga nivåer. Jordbruket har hela tiden varit dominerande 
bland branschgrupperingens tre näringar och stod också för tre fjärdedelar av det totala 
sysselsättningstappet under nämnda period. Procentuellt sett stod skogsbruket för den 
klart största sysselsättningsminskningen. Men näringen uppvisade under 00-talet en 
mycket kraftig sysselsättningstillväxt, som också vida överstiger den starka tillväxt som no-
teras på riksnivå, för att därefter stabiliseras kring dagens nivåer.  Det senaste decenniet 
har antalet sysselsatta inom Jordbruk, skogsbruk och fiske varit relativt stabilt i länet.  

Urvalet i Arbetsförmedlingens prognosundersökning är förhållandevis litet för den här de-
len av arbetsmarknaden och de intervjuade arbetsgivarna ger uttryck för viss optimism om 
framtiden. Den sammantagna bedömningen är att sysselsättningen kommer att öka något 
i år och nästa år. Men osäkerheten är stor med tanke på det begränsade urvalet och det 
finns en klar uppsida mot slutet av prognosperioden. 

Utvecklingen inom jordbruket i Sverige går mot att verksamheten bedrivs i större enheter 
vilket kräver större anläggningar och dyrare maskinpark. Detta gör inträdet på arbetsmark-
naden svårt vilket är problematiskt för en bransch där medelåldern redan är mycket hög8 

8 Av alla branscher så finns de högsta åldersavgångarna i förhållande till de yrkesverksamma inom 
jord- och skogsbruket. Inom de näringarna kommer 46 procent av de drygt 70 000 yrkesverksamma 
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och där de flesta lantbruk drivs som enmansföretag. Utvecklingen inom både jord- och 
skogsbruk påverkas starkt av förändringar i världsmarknadspriset på de råvaror man pro-
ducerar och förutsättningarna för verksamheterna förändras snabbt. I Sverige har kon-
sumtionen av importerat kött ökat starkt sedan mitten av 90-talet och pressat lönsamheten 
i branschen hårt, framförallt för grisbönderna. På riksnivå noteras ett positivt trendbrott 
gällande lönsamheten inom lantbruket sedan slutet av 2014, något som framförallt drivs 
av grisproducenter.9 Den positiva utvecklingen återges även av en grisuppfödare i vårens 
prognosunderlag, som planerar för nyinvesteringar. På riksnivå väntas dock prisstegringen 
stanna upp och vändas till en viss minskning det kommande året. Renodlade grisuppfödare 
är försvinnande få i länet men grisuppfödning förekommer även som del i det dominerande 
blandade jordbruket. Bland de renodlade näringsgrenarna som är av större betydelse för 
Blekinge återger både nötkötts- och mjölkproducenter fortsatt förbättrade utsikter vad gäl-
ler lönsamheten på nationell nivå. För såväl mjölk-, växt, gris- som nötbönder handlar det 
fortfarande om att en majoritet av lantbrukarna upplever att lönsamheten är dålig. Snabba 
skiftningar i världsmarknadspriser ger osäkra förutsättningar för att bedriva renodlad jord- 
och skogsbruksverksamhet och därmed incitament att bredda kärnverksamheten. Butiks-
verksamhet är en naturlig breddning av verksamheten men åtminstone bland Blekinges 
bönder är det vanligt med kompletterande entreprenörsverksamhet. Det kan exempelvis 
omfatta restaurangservering men även åkeriverksamhet, grävning, svetsning eller kabelut-
byggnad.  

Skogsindustrin är en bransch som varit utsatt för ett hårt förändringstryck under lång 
tid. Samtidigt som antalet sågverk minskat drastiskt under flera årtionden har produkt-
ionskapaciteten ökat och utvecklingen går mot större och effektivare enheter, som kräver 
allt mindre personal. Efter en ökning av exporten av skogsindustriprodukter till följd av 
ökad internationell efterfrågan och hög byggaktivitet i Sverige antas uppgången ha kommit 
av sig något förra året, trots att efterfrågan från byggsektorn nått rekordnivåer.10 På grund 
av strukturomvandlingen inom branschen behöver den ökade efterfrågan på nationell nivå 
inte nödvändigtvis vara sammankopplad med arbetskraftsefterfrågan på regional nivå. 

Trots att Jordbruk, skogsbruk och fiske är en förhållandevis liten näringskategori, och an-
talet annonserade lediga platser få, finns en inte obetydlig efterfrågan på personal. Famil-
jeföretag är vanligt och rekryteringen sköts i stor utsträckning genom arbetsgivarnas nät-
verk. Arbetsmarknadssituationen kan därför vara svår att bedöma men branschen uppger 
att det överlag är svårt att få tag i rätt kompetens. För att vara attraktiv inom det största 
yrket, djuruppfödare/djurskötare, krävs det utöver erfarenhet och utbildning en förmåga 
att vara självgående och att man har körkort. Inom skogsindustrin är skogsmaskinsförare 
det största yrket, och där är det viktigt att både kunna köra och reparera maskiner. Yrket 
kännetecknas också av relativt dåliga arbetsvillkor och en bristsituation som kan vara så 

i hela riket att lämna arbetsmarknaden mellan år 2010 och år 2025. Andelen kan jämföras med 37 
procent för arbetsmarknaden som helhet. Se ”Generationsväxlingen på arbetsmarknaden – i riket och 
i ett regionalt perspektiv”, Arbetsförmedlingen, 2010. 
9 För referenser till utvecklingen på nationell nivå se ”Lantbruksbarometern”, LRF Konsult, Swedbank 
och Sparbankerna, 2017. 
10 ”Så går det för skogsindustrin”, Skogsindustrierna, oktober 2016.  
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pass allvarlig att den i vissa fall utgör ett konstant hinder för att bedriva verksamhet. Åt-
minstone från de östra delarna av länet återges rekryteringsplaner från prognosurvalet för 
yrkesgruppen och det kommande året. Det kan även vara svårt att hitta maskinförare med 
utbildning och erfarenhet till jordbruket, även om bristsituationen inte bedöms vara lika 
allvarlig som för skogsmaskinförare. Inom Jordbruk, skogsbruk och fiske är säsongsan-
ställningar en grundläggande del av många av verksamheterna. Det är inte ovanligt att de 
anställda på ett företag tio- eller till och med 20-dubblas under några hektiska månader, 
till exempel för bärplockning under tidig sommar. I många fall löses den tillfälliga arbets-
kraftsbristen som uppstår genom att säsongsarbetare tas in från utlandet.  

Industri 
Efter Smålandslänen och Västmanlands län är det Blekinge som har störst andel industri-
sysselsatta. Av länets elva största privata arbetsgivare återfinns åtta inom industrin vilket 
sätter sin prägel på hela näringslivet. Den största enskilda industrinäringen är tillverk-
ningen av motorfordon, som har sin kärna i Olofström. Denna industrigren sysselsätter 
direkt mer än var femte industrianställd i Blekinge och breder ut sig i ett kluster med un-
derleverantörer i flera led, både i och utanför länet. Industrin i Olofström anställer mer än 
hälften av de sysselsatta i kommunen (se Diagram 5) vilket gör den till den tredje mest 
industriberoende arbetsmarknaden i Sverige.11 Utöver tillverkningen av motorfordon finns 
ett brett spektrum av industriell verksamhet. Där ingår bland annat maskintillverkning 
samt tillverkning av elektronik, de två största industrigrenarna i länet efter motorfor-
donsindustrin. Tillsammans är de nästan lika stora som motorfordonsindustrin men istäl-
let koncentrerade till länets två östra kommuner. Andra stora industrigrenar utgörs av livs-
medelsproduktionen, metallvaruindustrin samt tillverkningen av gummi- och plastvaror. 
Industrin i länet producerar i huvudsak varor med lågt förädlingsvärde och företagen är 
ofta underleverantörer till större företag.12 Under krisåren 2008 och 2009 försvann 2 800 
industrijobb från länet och återhämtningen därefter har inte varit i närheten av det antalet. 
Sammantaget erbjuder Blekinges industri omkring 12 700 arbetstillfällen,13 motsvarande 
var femte sysselsatt i Blekinge och exklusive de som hyrs in från bemanningsbranschen. 
Bland länets tre större kommuner är det Ronneby som sticker ut med avvikande hög andel 
industrianställda, som i huvudsak återfinns inom tillverkningen av elektronik samt 
gummi- och plastvarutillverkning. 

11 Med 50 procent industrisysselsatta är det endast de två mindre kommunerna Gnosjö (56 %), i Jön-
köpings län, samt Oxelösund (55 %), i Södermanlands län, som har arbetsmarknader med starkare 
beroende till industrin. Bland de angränsande länen återfinns Emmaboda (49 %) i Kalmar län, Per-
storp (48 %) i Skåne och Uppvidinge i Kronoberg (47 %) med mycket höga motsvarande andelar. 
Därtill angränsar skånska och också starkt industriintensiva Bromölla (35 %) till Sölvesborg. I ”Ge-
nuint sårbara kommuner” (2011, Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv) listas Olofström som den 
fjärde mest sårbara kommunen i Sverige på grund av det starka beroendet till Volvo personvagnar.  
12 ”Småland- Blekinge, OECD Territorial Review”, OECD, 2011. 
13 Inklusive underkategorin Energiförsörjning och miljöverksamhet, som sysselsatte knappt 800 per-
soner 2015. 
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Första riktiga återhämtningen efter finanskrisen 

Med sin stora exponering mot den mer exportinriktade verkstadsindustrin är industrin den 
näring i länet som tydligast drabbats av ekonomisk oro i omvärlden. De senaste årtiondena 
har svensk export endast minskat i direkt samband med de två största ekonomiska världs-
kriserna, år 1991 och 2009. Mot den bakgrunden visar den knappa exportminskningen som 
registrerades för Sverige som helhet under 2013, tillsammans med den svaga ökningen året 
innan, en mycket svag exportmarknad. Då hade den svenska kronan stärkts under flera år 
och nådde sin starkaste nivå våren 2013. Därefter har växelkursen snabbt tappat i värde 
och exporttillväxten åter tagit fart. Svenska kronan började visserligen förstärkas igen un-
der det andra kvartalet 2015 men efter Brexitomröstningen har växelkursen snabbt återgått 
till de tidigare låga nivåerna. Bland annat har försvagningen drivits på av övertygande in-
terventioner som Riksbanken gjort i linje med sin uttalat exportstimulerande penningpoli-
tik. Även om kronan anses vara långsiktigt undervärderad, och förväntas stärkas närmaste 
åren, är bedömningen att den senaste tidens låga nivå får positiva effekter för exporten i år 
och att ingen dramatisk förstärkning av växelkursen är att vänta den närmaste tiden. 
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Diagram 6 visar att Blekinges industris förväntningar på den framtida utvecklingen höjdes 
avsevärt under 2013, från mycket låga nivåer. Förväntningarna föll tillbaks kraftigt i början 
av 2014 för att därefter ligga kvar kring det historiska genomsnittet. Det sammanfaller med 
en kraftig uppgång för motorfordonsindustrin i Sverige, som nästan ensamt drivit på varu-
exporttillväxten i landet sedan slutet av 2014. I vårens prognosundersökning har förvänt-
ningsläget bland industriföretagen i Blekinge ökat igen, från 30 till ett nettotal på 37, i en-
lighet med den stigande trend som inleddes på riksnivå förra året.14 I omvärlden finns för 
första gången på länge förutsättningar för en samspelt återhämtning i världsekonomin, vil-
ket inte minst gäller Sveriges viktigaste exportländer.   

2012 var ett stort bakslag för sysselsättningen i Blekinges industri (- 3,4 %) och även om en 
inbromsning i den utvecklingen skedde 2013 (- 0,6 %) redovisades åter relativt stora per-
sonalneddragningar för 2014 (- 1,3 %). Motorfordonsindustrins anställda har fortsatt att 
öka efter den korta återhämtningen 2010-11, men ökningen tog ordentlig fart 2015 och 
dämpade minskningen av antalet industrianställda det året (- 0,5 %). För förra året är be-
dömningen att i stort sett samtliga större industrinäringar i Blekinge ökade, endast med 
undantag för elektronikindustrin. Bland annat återges mycket expansiva anställningar från 
såväl motorfordons- och massaindustrin i väst som maskin- och varvsindustrin i östra de-
len av länet. Återhämtningen har haft både bredd och styrka och bedömningen är att indu-
strins anställda ökade med hela 3,2 %, alltså med mer än under både 2010 (+ 0,7 %) och 
2011 (+ 2,7 %). Ökningen exkluderar dessutom en mycket kraftig ökning av inhyrd personal 

14 ”Förväntningsläget” mäts av det så kallade nettotalet, som räknas som andelen företag som tror att 
efterfrågan på verksamhetens produkter kommer att öka kommande sex månader minus andelen som 
tror att efterfrågan kommer att minska. Ett positivt nettotal indikerar därmed att andelen som tror 
på ökande verksamhet är större än andelen som tror på en minskning. Se ”Definitioner”, Bilaga 2.   
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under förra året, som sannolikt var betydligt större än under återhämtningen 2010-11. Un-
der prognosperioden fortsätter motorfordonsindustrin att vara den viktigaste källan till nya 
industrijobb. Men sysselsättningstillväxten inom industrigrenen antas ha nått sin topp 
förra året. Det gäller länets industri överlag med undantag för den relaterade metallvaru-
industrin liksom varvsindustrin, som båda förväntas ha sin starkaste sysselsättningstillväxt 
i år. Prognosen är att industrisysselsättningen i Blekinge fortsätter att öka kraftigt i år 
(+ 1,8 %), men att det i betydande utsträckning handlar om att en del av de som hyrdes in 
via bemanningsföretag förra året nu anställs direkt av industriföretagen. Nästa år fortsätter 
ökningen men återigen i dämpad takt (+ 0,8 %). Därmed är den sammantagna bilden att 
Blekinges industri under 2016-2018 genomgår sin första verkliga återhämtning sedan fi-
nanskrisen. 

Under 2017 fortsätter transportmedelsindustrin fungera som en viktig jobbmotor i lä-
net. Bilproduktionen på nationell nivå tog ordentlig fart 2015 och tillväxttakten antas nå 
sin topp i år. Efterfrågan på den viktiga EU-marknaden fortsätter att öka samtidigt som 
bilmarknaden i USA stannar upp kring förra årets rekordnivåer. Bilförsäljningen i Kina, 
världens största bilmarknad, visar inte samma tillväxttakt som tidigare år men efterfrågan 
fortsätter att öka och påverka länets bilindustri mycket positivt. Bilindustrin i stort gynnas 
av ett åldrande bestånd av bilar i Europa. I Blekinge påverkas efterfrågan av expansiva 
långsiktiga produktionsplaner och efterfrågan på personal späs på ytterligare av att man 
nu kommit in i en omfattande och långdragen generationsväxling. På kort sikt bromsar den 
starka utvecklingen för Blekinge bilindustrin in något under 2017, men det handlar fortfa-
rande om en mycket stark tillväxttakt. På nationell nivå förklaras inbromsningen av flask-
halsar i produktionen och det finns goda möjligheter att biltillverkningen får ny fart under 
det andra halvåret. Den dämpade sysselsättningsökningen för länets bilindustri förklaras 
också av att produktionen nu går över till en mindre arbetskraftskrävande produktion. 
Varvsindustrin i östra Blekinge tog fart under andra halvåret i fjol. Det här året väntas en 
mycket stark efterfrågan på arbetskraft som dock bromsar in helt nästa år. Sammantaget 
är bedömningen att transportmedelsindustrin kommer att skapa 400-600 nya jobb under 
prognosperioden, varav de allra flesta det här året. Till det tillkommer ett betydande antal 
nya jobb som skapas indirekt via den här industrinäringens efterfrågan mot andra näringar 
inom och utanför industrin. 

Under prognosperioden är det i viss utsträckning livsmedelsindustrin men framförallt me-
tallindustrin samt de minsta industrigrenarna i länet som gett uttryck för betydligt ljusare 
framtidsutsikter det senaste året. Efter en långvarig negativ utveckling för livsmedelsin-
dustrin i länet är bedömningen att den negativa utvecklingen stannat av och vänds till 
positivt jobbskapande i år och nästa år. Metallindustrins anställningsplaner är positiva 
vilket sannolikt kan kopplas till den goda utvecklingen inom såväl byggbranschen som 
transportmedelsindustrin. Till skillnad mot länets industri i övrigt växlar sysselsättnings-
tillväxten upp i styrka i år och fortsätter att växa påtagligt även nästa år. Den här industri-
grenen är speciell på så sätt att den nästan uteslutande fungerar som underleverantör till 
övriga industrin samt byggbranschen, och därmed som en återspegling av de här delarna 
av den regionala och även nationella ekonomin. Enligt samma logik kan den tilltagande 
optimismen bland de mindre industrigrenarna i länet ses som en tydlig signal om att 
utvecklingen för Blekinges industri vänt uppåt på bred front. Inom den här brokiga men 
stora samlingen av industriföretag bedöms en kraftig nedgång ha bromsat in 2015 för att 
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vändas till en stark uppgång förra året. Tillväxten dämpas men fortsätter att vara betydande 
2017-2018. De mindre industrigrenarna anställer tillsammans mer än var sjätte industri-
anställd i länet. 

Elektronikindustrin fortsätter att uppvisa en svag utveckling i Blekinge under prognos-
perioden. Men de senaste årens stora sysselsättningsnedgångar uteblir och i år och nästa 
år blir utvecklingen svagt negativ eller neutral. Ofta är ledtiderna från order till produktion 
långa inom den här industrinäringen men några tydliga tecken på en vändning uppåt syns 
varken på nationell nivå eller bland länets arbetsgivare. På nationell nivå finns uppgifter 
om kraftiga produktionsnedgångar inom ”tele-, instrument- och elektronikindustrin under 
2017”, som sedan ett tag tillbaks befinner sig i en omstruktureringsfas. Det är dock oklart 
på vilket sätt det berör länets elektronikindustri. För gummi- och plastvaruindustrin 
vändes en utdragen nedgångsperiod till en kraftig ökning förra året. Utvecklingen har 
tyngts av utvecklingen i östra Blekinge men även där ser nedgången ut att vara över, för-
modligen med draghjälp av en stark byggsektor. I västra delen av länet har ganska expan-
siva anställningsplaner redovisats sedan ett tag tillbaks. I år och nästa år fortsätter antalet 
nya jobb att öka men tillväxten dämpas påtagligt i år och ytterligare nästa år.  

Kompetensförsörjningen en utmaning efter många tunga industriår 

Trots flera år med minskande sysselsättning har bristsituationer varit betydligt vanligare 
än överskottssituationer bland industriyrkena i länet. Efter den starka efterfrågeupp-
gången förra året har bristsituationen skärps påtagligt och kommer att förvärras ytterligare 
i takt med att antalet anställda fortsätter att öka under prognosperioden. Även bland 
industriyrken med lägre kvalifikationskrav uppger vissa arbetsgivare att de stöter på pro-
blem med kompetensförsörjningen. Det kan handla om mjuka värden och ”teknikintresse” 
och ”rätt inställning” kan vara avgörande kompetenser när det är brist på erfaren personal 
i rekryteringsurvalet. Bristen på erfaren och rätt utbildad personal förmedlas ofta av länets 
industriföretag. Det kan exempelvis innebära att arbetsgivaren måste organisera om bland 
personalen i produktionen. Det kan också betyda att arbetsgivare är villiga att utbilda ny-
anställda internt, liksom att de använder sig av gymnasiepraktikanter som en rekryterings-
kanal. På sikt står branschen inför större utmaningar, med tanke på kommande pensions-
avgångar, ett oproportionerligt litet antal ungdomar inom länets industri liksom ett svagt 
intresse bland Blekinges ungdomar för att utbilda sig mot den enskilt viktigaste delen av 
länets arbetsmarknad. Åtminstone vissa större industriföretag arbetar aktivt med en ”för-
yngring” av personalen och även mindre industriföretag uppger att de är öppna för att ta 
emot underrepresenterade grupper som ungdomar, kvinnor och utrikes födda. Men det 
krävs rimligen samordnade insatser för att tackla en problematik som gäller hela industrin 
och även inbegriper utbildningssystemets oförmåga att kompetensförsörja. Genom platt-
formar som Teknikcollege, Techtank och Delta Blekinge är potentialen god för att samverka 
välförankrade och välriktade insatser kring den här viktiga framtidsfrågan.  

Bland de industriyrken där arbetsmarknadssituationen kunnat bedömas för det kom-
mande året är det bara maskinoperatörer inom elektronikindustrin som kommer att mötas 
av en arbetsmarknad som kännetecknas av ett visst överskott på arbetskraft. Den kraftiga 
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ökningen av efterfrågan på arbetskraft i allmänhet i länet under förra året har också inne-
burit att konkurrensen om kandidater till mindre kvalificerade industrijobb har ökat. En 
viktig urvalsgrupp för enklare industriyrken är nämligen ungdomar med högskoleförbere-
dande gymnasieutbildning, det vill säga ungdomar som inte har någon yrkesutbildning. I 
övrigt är bedömningen att även andra industriyrken med lägre kvalifikationskrav kommer 
att möta en arbetsmarknad som är i balans under de närmaste tolv månaderna. Ett undan-
tag är Processoperatörer inom trä- och pappersindustri i västra Blekinge, som det kommer 
vara viss brist på. Bemanningsbranschen har mött en starkt ökad efterfrågan från industrin 
det senaste året och därifrån kommer också uppgifter om en del svårigheter med att till-
sätta även enklare industritjänster. På längre sikt finns det dock risk för att den här typen 
av mindre kvalificerade industriyrken försvinner, antingen genom att tillverkningen flyttar 
till länder med billigare arbetskraft eller på grund av att den befintliga produktionsproces-
sen automatiseras ytterligare. 

Därtill finns ett flertal yrken som liksom yrkena ovan inte kräver någon längre formell ut-
bildning men däremot erfarenhetsbaserad kompetens och ofta också specialiserade inrikt-
ningar. Inom den här kategorin finns flera yrkesgrupper inom vilka industrins arbetsgivare 
kommer att få svårt eller mycket svårt att rekrytera det kommande året. Det gäller lacke-
rare, fordons- och underhållsmekaniker, svetsare, plåtslagare, smeder, industrielektriker, 
verktygsmakare, maskinställare samt slaktare och styckare. Kring dessa bristsituationer 
finns i dagsläget en del utbildningsmöjligheter där Arbetsförmedlingen eller Yrkeshögsko-
lan involverar arbetsgivare i kortare utbildningar för att förbättra kompetensförsörjningen, 
till exempel när det gäller maskinställare och svetsare respektive verktygsmakare.  

Under det närmaste året och en period därefter planerar ett större industriföretag i östra 
Blekinge för omfattande anställningar av svetsare. Det handlar om specialiserad svetskun-
skap men kommer att påverka den lokala och även regionala arbetsmarknaden för svetsare. 
Bedömningen är att bristsituationen för svetsare under det senaste året övergått i en mer 
påtaglig bristsituation som kommer att fortsätta det kommande året. Bland maskinställare 
uppger flera små och medelstora industriföretag allvarlig bristproblematik kring kompe-
tensförsörjningen av mer specialiserad serietillverkning. Slutligen så är industrin ett av de 
viktigaste förvärvsområdena på arbetsmarknaden för företagssäljare, en av de största 
mansdominerade yrkesgrupperna på arbetsmarknaden. Liksom tidigare fortsätter det här 
att råda en strukturell brist på kvalificerad arbetskraft.15  

Byggverksamhet 
I Blekinge arbetade drygt 4 200 personer inom Byggverksamhet mot slutet av 2015, mot-
svarande sex procent av de sysselsatta. Det är en något lägre andel än för riket som helhet. 
Sett över länet finns överlägset störst andel sysselsatta i Sölvesborg, följt av Karlshamn, och 
andelen är avvikande låg på framförallt Olofströms industritunga arbetsmarknad (Diagram 
7). Nästan sju av tio inom byggbranschen arbetar med Specialiserad bygg och anlägg-

15 Se ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016: Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 24-25) för 
mer utförligt resonemang och referenser angående industrins långsiktiga kompetensförsörjningspro-
blem.  
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ningsverksamhet (SNI 2007-kategori 43), en verksamhet som omfattar installationselekt-
riker, VVS-arbetare, golvläggare, målare, snickare och flera andra vanligt förekommande 
hantverksyrken. Ett av fem byggjobb i länet återfinns inom Byggande av hus (SNI 2007-
kategori 41) och knappt vart tionde inom Anläggningsarbeten (SNI 2007-kategori 42).  

 
Specialiserad bygg och anläggningsverksamhet är också den näring som drev på den kraf-
tiga tillväxten inom byggbranschen under återhämtningsåren 2010 och 2011. Reformen 
med återinförandet av så kallade rot-avdrag i slutet av 2008 har haft en stimulerande effekt 
och under nämnda år var sysselsättningstillväxten över fyra procent respektive år. Den all-
männa nedgången i ekonomin under 2012 påverkade även byggbranschen i länet, som to-
talt sett minskade i sysselsättning det året och gjorde det för första gången sedan 2009. 
Även under 2013 drabbades branschen av en betydande sysselsättningsnedgång. Det var 
första gången på flera år som antalet sysselsatta minskade två år i rad och under 2014 mins-
kade sysselsättningen igen. I mindre kommuner (mindre än 75 000 invånare) tog bostads-
byggandet fart under 2013 och 2014 och 2015 noterades den klart starkaste sysselsättnings-
tillväxten (+ 4,4 %) i Blekinge sedan åtminstone 2008, långt över de starka tillväxtsiffror 
som branschen presterade 2010 och 2011 (+ 2,6 respektive 2,5 %). Bedömningen är att 
byggbranschen åter stod för en stark men tydligt dämpad sysselsättningstillväxt i länet 
förra året (+ 2,4 %). I år förväntas sysselsättningstillväxten (+ 4,1 %) åter växla upp i kraft 
och närma sig 2015-siffran, för att åter dämpas märkbart nästa år (+ 2,7 %). Det betyder 
att byggbranschen i Blekinge bidrar med totalt nästan 180 nya jobb i år och med knappt 
120 under 2018.  
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I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning fortsätter Specialiserad bygg och anlägg-
ningsverksamhet att redogöra för optimistiska anställningsplaner. Däremot har förvänt-
ningsläget inom byggbranschen i länet minskat kraftigt sedan i höstas, till skillnad mot ut-
vecklingen på riksnivå och enligt Diagram 8. Möjligen förklaras dämpningen åtminstone 
till viss del av införandet av minskade möjligheter till rot-avdrag. Det är en reform som 
trädde i kraft förra året och sannolikt fick positiva engångseffekter i slutet av 2015.  

En annan möjlig förklaring är att arbetsgivarna inom Byggande av hus återger mycket ex-
pansiva anställningsplaner för 2017 som dämpas påtagligt nästa år. Det kan innebära att 
ökningen av efterfrågan för nya bostäder redan nått sin topp i Blekinge medan efterfrågan 
på arbetskraft toppar senare i år eller i början av nästa år. Bedömningen är att bostadsbyg-
gandet fick ordentlig fart i Blekinge 2015 och att det når en topp i sysselsättningstillväxten 
i år. Nästa år fortsätter den här delen av byggbranschen att skapa nya jobb men i mycket 
lägre takt. På riksnivå dyker det numera upp allt fler tecken på att den starkaste byggupp-
gången är över, vilket också signaleras i Arbetsförmedlingens prognosundersökning.    

Historiskt stark befolkningstillväxt i landet och en mycket kraftig ökning av flyktinginvand-
ringen till Blekinge de senaste åren talar för att byggandet i länet har potential att fortsätta 
i hög takt ett tag till. För det talar också nya politiska stimulanser för bostadsbyggandet 
samt ett underliggande långsiktigt underskott av bostäder som är under politiskt fokus. 
Renoveringen av sjukhusen i Blekinge har nu påbörjat en mycket stor byggverksamhet. Den 
planeras fortsätta under hela 20-talet och med huvudsakligt fokus på Karlskrona under de 
kommande tio åren.  
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Lärlingar en framtidsinvestering i dagens byggsituation 
Bristsituationen inom byggbranschen var ganska utbredd redan i början av 2015, efter tre 
år med minskad sysselsättning. Under 2016 skärptes bristsituationen och kom så små-
ningom att omfatta samtliga byggyrken med yrkesbevis. 2017 fortsätter efterfrågan på ar-
betskraft att öka och försvåra bristsituationen. Det kommer att råda viss brist på både trä-
arbetare och installationselektriker, de två klart största byggyrkena i länet. Åtminstone i 
östra och de flesta kommunerna i västra Blekinge bedöms bristsituationen för installat-
ionselektriker bli allvarlig. Andra stora byggyrken som det kommer vara svårt att rekrytera 
till det närmaste året är byggnadsplåtslagare, målare, murare och VVS-montörer. Bristsi-
tuationen kommer även gälla anläggningsarbetare, betongarbetare, golvläggare samt ställ-
ningsbyggare. För anläggningsmaskinförare bedöms bristsituationen vara särskilt svår och 
begränsa jobbskapandet i länet. Sammantaget innebär det att bland de bedömda hant-
verksyrkena inte finns någon yrkesgrupp som kan förknippas med några större svårigheter 
att skaffa jobb den närmaste framtiden. Även när det gäller grovarbetare inom bygg, det 
vill säga byggarbetare utan yrkesbevis, har arbetsgivare uppgett vissa bristsignaler det sen-
aste året. Bedömningen är ändå att det handlar om en balanssituation, för ett yrke som 
under många år kännetecknats av ett överskott på arbetskraft. På tjänstemannasidan kom-
mer det också vara brist, på såväl civil- som högskoleingenjörer.  

Bristsituationen är därmed så omfattande att den utgör en flaskhals för branschens möj-
ligheter att skapa nya jobb. Samtidigt finns det fortfarande många arbetslösa byggungdo-
mar (under 24 år) som saknar de lärlingstimmar som krävs för att bli färdigutbildade när 
de lämnar gymnasieskolan. Tidigare har detta gällt särskilt för utbildningarna till installat-
ionselektriker och VVS-montörer. Bristen på lärlingsplatser är generellt sett stor och utgör 
ett strukturellt problem för branschen, vilket tyder på ett utbildningssystem som inte är i 
samklang med arbetsmarknaden. Under de senaste årens starka byggmarknad har efter-
frågan på lärlingar ökat. När det gäller installationselektriker har det under 2016 kommit 
ett flertal signaler om att det numera blivit svårt att rekrytera lärlingar också. Med tanke 
på att byggefterfrågan förväntas fortsätta vara stor fram till åtminstone en bit in på 20-talet 
är det sannolikt så att det är en god framtidsinvestering för många byggföretag att redan 
nu rekrytera de bästa lärlingarna. För installationselektriker har det under 2016 blivit väl-
digt tydligt att företagens inställning mot lärlingar ändrats markant. Arbetsgivarna efter-
frågar också Yrkesintroduktionsanställningar (arbetsmarknadspolitiskt program) för att 
avhjälpa bristsituationen i företaget. Men när det gäller installationselektriker finns också 
exempel på hur ett långsiktigt samarbete mellan arbetsgivare och det reguljära utbildnings-
systemet möjliggör kompetensförsörjningen även då bristsituationen i allmänhet är svår.  

Privata tjänster 
Till den privata tjänstesektorn räknas branscherna Handel, Transport, Hotell och restau-
rang, Information och kommunikation, Finans- och försäkringsverksamhet, Företags-
tjänster samt Kulturella och personliga tjänster. Den privata tjänstesektorn omfattar så-
ledes ett stort antal vitt skilda yrken, som kan kopplas till allt från avancerade konsultupp-
drag och medieverksamheter till mindre utbildningskrävande verksamheter inom handeln, 
hotell- och restaurangverksamhet och lokalvård. Totalt sysselsätter dessa branscher nästan 
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20 400 människor i Blekinge vilket är 31 procent av arbetstillfällena i länet. I jämförelse 
med övriga Sverige är detta en mycket låg andel. I riket som helhet jobbar 44 procent inom 
de privata tjänstenäringarna. I storstadsregionerna är det över hälften som gör det och det 
är bara Kalmar län som har en lika underdimensionerad privat tjänstesektor som den i 
Blekinge. Olofström har exceptionellt låg andel sysselsatta inom den här delen av arbets-
marknaden och tillhör det tjugotal kommuner i Sverige där endast omkring var femte sys-
selsatt räknas till den privata tjänstesektorn (se Diagram 9). Likaledes industritunga Ron-
neby avviker också starkt med tanke på att det handlar om en medelstor kommun. 

 
I Blekinge har sysselsättningsutvecklingen för den privata tjänstesektorn inte varit entydigt 
positiv under de senaste åren, vilket varit fallet i riket som helhet. 2008-2015 har syssel-
sättningen i länet visserligen ökat inom Hotell och restaurang, Personliga och kulturella 
tjänster samt Företagstjänster. Men antalet arbetstillfällen har minskat inom Handel, 
Transport, Information och kommunikation samt Finans- och försäkringsverksamhet, 
vilket bidrar till att det totala antalet anställda inom den privata tjänstesektorn minskat 
med drygt en procent. För riket som helhet har den privata tjänstesektorn varit något av en 
sysselsättningsmotor och ökat med åtta procent under samma period. Utvecklingen i länet 
är alltså långt svagare än för riket som helhet.  

Den privata tjänstesektorn är störst i Karlskrona och Karlshamn men andelen sysselsatta 
är fortfarande långt under rikssnittet. En stor del av förklaringen till denna skillnad i syssel-
sättningsstruktur inom länet finns i kommunernas befolkningsunderlag. En liten, och tills 
nyligen krympande befolkning (Olofström och Ronneby), begränsar den lokala mark-
nadens storlek eftersom tjänsteföretag primärt levererar sina tjänster lokalt. På mindre or-
ter blir efterfrågan för liten som underlag för att försörja ett varierat utbud av tjänsteföre-
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tag. Det kan handla om allt från IT-konsulter, revisionsbyråer samt bank- och arkitektkon-
tor, till byggentreprenörer, konferensanläggningar, biosalonger och salladsbarer. Tjänste-
företag möter således en större efterfrågan i mer befolkade städer eller pendlingsregioner, 
vilket även gäller relativt sett, i förhållande till den totala efterfrågan av varor och tjänster. 
Sex av tio arbetstillfällen som skapats i Sverige under 10-talets första hälft hör till den pri-
vata tjänstesektorn. I Blekinge är den privata tjänstesektorn mest utvecklad i Karlshamn 
och Sölvesborg, när det gäller verksamheter som huvudsakligen har privata hushåll som 
slutkonsumenter; samt i Karlskrona, när det gäller verksamheter som huvudsakligen har 
företag som slutkonsumenter.  

Privata tjänstesektorn fortsätter att expandera 
I höstens prognosundersökning har företagens bedömning av den egna verksamheten för 
det närmaste halvåret justerats ned rejält från de höga nivåer som uppmättes under förra 
året (Diagram 10). Utvecklingen antyder att de flesta näringarna inom den privata tjänste-
sektorn nyligen passerat en efterfrågetopp, med undantag för handeln och IKT-sektorn (in-
formations- och kommunikationsteknologi) som förväntas nå sin starkaste marknadstill-
växt under det här året. Efter en ganska kraftig minskning av antalet sysselsatta inom den 
privata tjänstesektorn under 2013 (- 2,2 %) bromsade minskningen in 2014 (- 0,5 %) och 
vändes till en förhållandevis stark uppgång 2015 (+ 1,2 %). Nedgången kan förmodligen 
kopplas till befolkningsminskningen i Blekinge under 2011-2012, som var den första 
minskningen i länet sedan de första åren efter millennieskiftet. 2013 ökade befolkningen 
igen, året efter var ökningen mycket kraftig och 2015 registrerades den största befolknings-
ökningen i länet sedan åtminstone slutet av 60-talet, dit tillgänglig tidsserie sträcker sig. 
Den nya trenden med kraftigt ökad befolkning har skapat en ökad efterfrågan från hushål-
len. Under det innevarande året kommer befolkningsökningen åter att hamna på historiskt 
höga nivåer. Bedömningen är att ökningen av antalet sysselsatta blev ännu högre förra året 
(+ 1,8 %) och att den dämpas till fortsatt höga nivåer under 2017 och 2018 (+ 1,0 % respek-
tive + 1,3 %). 
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Prognosen visar att det främst är näringen företagstjänster som ligger bakom att sysselsätt-
ningsökningen når sin högsta nivå 2016, där bemanningsföretagen stått för en stor del av 
sysselsättningsökningen. 2017 minskar istället efterfrågan av inhyrd personal och det in-
nebär att antalet anställda inom näringen företagstjänster minskar ganska påtagligt. Över-
lag minskar sysselsättningstillväxten för den privata tjänstesektorns olika näringar men 
viktiga undantag är handeln och IKT-sektorn. Handeln förväntas ha genererat det första 
nettotillskottet av jobb sedan 2010 förra året och växa kraftigt i år. IKT-sektorn vänder en 
svag minskning från förra året till en mycket stark sysselsättningstillväxt i år.  Nästa år ökar 
åter antalet anställda inom företagstjänster vilket är den främsta anledningen till att den 
privata tjänstesektorn växer i något högre takt än i år. Den privata tjänstesektorn bidrar 
med knappt 210 nya jobb i år och med 270 under 2018. Det motsvarar tre av tio nya jobb 
som skapas i länet i år och nästa år motsvarar det mer än sex av tio jobb, då jobbtillväxten 
inom den offentliga tjänstesektorn bromsar in helt. Den privata tjänstesektorn tar därmed 
över som drivkraft efter den offentliga tjänstesektorn, som i stort sett ensamt upprätthöll 
en positiv sysselsättningstillväxt 2013-2014. Huvudförklaringen till den privata tjänstesek-
torns förbättrade utveckling sedan 2015 är att den samlade efterfrågan från industrin och 
hushållen förbättrats påtagligt jämfört med åren innan.  

Handeln är den enskilt största branschen inom den privata tjänstesektorn och sysselsätter 
över 5 300 personer i länet. De senaste åren har näringen visat en entydigt minskande 
trend, som dock dämpades under 2014 och bromsade i stort sett in helt året efter. Förra 
året antas antalet sysselsatta inom handelssektorn i länet ha ökat igen (+ 0,3 %) och för i 
år är bedömningen att näringen står för den starkaste sysselsättningstillväxten (+ 1,6 %) på 
åtminstone tio år. Nästa år dämpas sysselsättningstillväxten påtagligt (+ 0,8 %). Men även 
den tillväxttakten sticker ut som starkare än något annat enskilt år sedan åtminstone 2008 
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och med tanke på den långsiktiga trenden i länet fram tills nyligen. Nationellt har trenden 
länge varit positiv. Hushållens konsumtion har ökat under många år och under 10-talet har 
ökningstakten tilltagit. Detaljhandeln har också visat en positiv utveckling under samma 
period och de senaste åren har sällanköpsvaruhandeln ökat mycket kraftigt. Indikatorer för 
detaljhandeln redovisar också en långsiktigt ökande trend, sedan 2011, och har tagit sig upp 
på mycket höga nivåer. Det finns tecken på att tillväxten inom detaljhandeln mattats av 
något, efter att den privata konsumtionen nått en toppnivå förra året. Men redan i år väntas 
konsumtionen ta fart igen för att nå en ny toppnivå 2020. Handelns utveckling är beroende 
av hushållens konsumtionsvilja och faktorer som talar för att konsumtionen kommer att 
vara hög under prognosperioden är den låga bostadslåneräntan, att hushållen fortsätter att 
gynnas av reallöneökningar samt har ett mycket högt sparande och en hög disponibel in-
komst. Detta pekar mot att det under många år byggts upp en uppdämd konsumtionspot-
ential som bara delvis realiserats de senaste åren. Men det finns tecken på att osäkerheten 
som präglat svensk ekonomi sedan andra halvan av 2011 och även risken för ökade bostads-
räntor har ökat försiktigheten hos hushållen. En annan viktig komponent för den privata 
konsumtionen i Sverige har varit befolkningstillväxten, som visat historiskt starka siffror 
det här årtiondet. I Blekinge tog befolkningstillväxten ordentlig fart först förra året. Det i 
och minskande arbetslöshet bland inrikes födda Blekingebor och ökad sysselsättning bland 
utrikes födda kommer att ge en ökad total konsumtionsefterfrågan i länet. 

Bilhandeln (inklusive reparation) (SNI 2007-kategori 45) i prognosurvalet fortsätter att re-
dovisa positiv sysselsättningstillväxt. Tillväxten har visserligen dämpats under förra året, i 
linje med utvecklingen för bilförsäljningen på riksnivå. Efter flera år med brant stigande 
försäljningssiffror planade utvecklingen ut nationellt under förra året. Bilhandeln i Blek-
inge, som alltså även inkluderar reparationer, signalerar dock åter starkt expansiva anställ-
ningsplaner de kommande åren. Partihandeln (SNI 2007-kategori 46) står för vart femte 
handelsjobb och fortsätter vara något större än bilhandeln trots minskat antal sysselsatta 
flera år i följd. Sannolikt handlar den negativa trenden till viss del om en regional omstruk-
turering av den här undernäringen. Bedömningen är att den långsiktigt minskande trenden 
inom partihandeln i länet bromsade in förra året och att utvecklingen vänds till positiva 
siffror i år och nästa år. Detaljhandeln (SNI 2007-kategori 47) dominerar handelssektorn 
och står för sex av tio handelsjobb. Efter finanskrisen har näringen skapat en del jobb och 
endast med undantag för 2013, året efter att länet redovisade den starkaste befolknings-
minskningen sen slutet av 90-talet. Arbetsgivarna i prognosurvalet har tidigare signalerat 
stark optimism och så även i höstens prognosundersökning. Bedömningen är att syssel-
sättningstillväxten fortsatte att öka förra året och tillväxten i år blir den starkaste på många 
år. Nästa år dämpas sysselsättningstillväxten men fortsätter att vara stark. Detaljhandelns 
utveckling blir den viktigaste förklaringen till att handelssektorn i Blekinge utvecklas så 
starkt under prognosperioden. 

Handeln är en viktig ingång till arbetsmarknaden för ungdomar och då särskilt detaljhan-
deln. Mer än hälften av de anställda finns i åldersintervallet 16-34 år. Det är också en av de 
branscher som präglas av relativt låga utbildningskrav och inom detaljhandeln har endast 
omkring var femte anställd en eftergymnasial utbildning. Därför upplever handeln heller 
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inga större rekryteringsproblem. Istället råder mycket hård konkurrens om jobben. Samti-
digt är det viktigt att påpeka att åtminstone detaljhandeln är en näring med relativt stor 
jobbomsättning. I kombination med de låga utbildningskraven innebär det att många får 
chansen till ett första inträde på arbetsmarknaden. Förmodligen är detaljhandeln den en-
skilda näring som erbjuder flest så kallade ingångsjobb, men konkurrensen om jobben kan 
vara avsevärt mindre när det handlar om försäljning som kräver fördjupad fackkunskap. 

Telefonförsäljare är ett yrke som också präglas av stor omsättning. Tidigare har arbetsgi-
varna haft svårigheter att kompetensförsörja men bedömningen är att bristproblematiken 
har avtagit eller försvunnit helt. Yrket präglas av stor omsättning och den tidigare bristsi-
tuationen har inte främst legat i rekryteringsskedet utan när det gäller att attrahera eller 
behålla rätt kompetens. Det här växande och förhållandevis nya segmentet av handelssek-
torn, som är koncentrerat till länets östra kommuner, upplevs av många som krävande. 
Arbetsgivare har tidigare uppgett att det även varit svårt att kompetensförsörja telefonför-
säljare redan i rekryteringsskedet. Sannolikt har den mediala uppmärksamheten kring ose-
riösa arbetsgivare bidragit till att göra det svårt för branschen att attrahera ungdomar. Re-
kryteringsproblemen bedöms ha blivit mindre det senaste året efter ansträngningar för att 
förbättra rekryteringsprocessen. Bedömningen är att det även råder en balanssituation när 
det gäller arbetsmarknaden för kundtjänstpersonal, som också är koncentrerad till östra 
delen av länet. Arbetstillfällen inom dessa yrkesgrupper erbjuder många gånger en väg in i 
arbetslivet som dessutom ger möjlighet att testa säljyrket. Detta kan vara av betydelse med 
tanke på att företagssäljare är en stor yrkesgrupp som i stor utsträckning förknippas med 
en bristsituation. Det är också en yrkesgrupp som spänner över i stort sett alla branscher, 
som kan ha väldigt olika krav på utbildning och kompetens och som även kan handla om 
telefonförsäljning. Yrket kan därmed fungera som en utvecklingsmöjlighet i yrkeslivet, om 
säljkompetens kan kompletteras med fördjupad bransch- eller produktkunskap. Handels-
sektorn sysselsätter hälften av alla företagssäljare och rimligen är de överrepresenterade 
inom partihandeln. Men jämfört med övriga riket sticker industrin ut med en oproportion-
erligt stor efterfrågan bland länets företagssäljare. I dagsläget utbjuds det vuxenutbild-
ningar via kommunerna i västra Blekinge, men det är viktigt att poängtera att en avgörande 
kompetens i regel är arbetsgivarspecifik bransch- och produktkunskap. En annan av få de-
lar inom handeln som upplever en bristsituation är apoteksverksamheten, där det även det 
kommande året kommer vara svår brist på apotekare och framförallt receptarier. Det kan i 
vissa fall handla om en bristsituation med en betydande påverkan på verksamhetens möj-
ligheter att bedrivas funktionellt. Det förekommer också vissa bristsignaler gällande apo-
tekstekniker, som dock är svagare och gäller en yrkesgrupp med krav på kortare utbild-
ningslängd.  

Transportsektorn sysselsätter drygt 2 100 personer i länet. Mer än hälften är sysselsatta 
inom landtransporter (SNI 2007-kategori 49), en undernäring som i sin tur är uppdelad i 
person- respektive godstransporter, med en majoritet sysselsatta i den senare kategorin. 
Efterfrågan på godstransporter är tätt sammankopplad med utvecklingen för industrin, 
handeln och byggbranschen. Det gäller också den näst största undernäringen Magasine-
ring och stödtjänster till transport (SNI 2007-kategori 52). Antalet sysselsatta inom land-
transporter har minskat nästan varje år under 00-talet och minskningen har varit kraftig. 



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017 Blekinge län 
 

 

31  

De senaste åren noteras dock en anmärkningsvärt kraftig ökning av antalet sysselsatta, där 
åkerier och kollektivtrafiken expanderat. Liksom för partihandeln ser den annars negativa 
utvecklingen ut att vara del i en omstrukturering. Den har i så fall pågått ett tag och kan 
vara på väg att stabiliseras, samtidigt som trendbrottet med ökad befolkning och starkare 
industri ser ut att ha skapat en grund för ökad efterfrågan som även bör ha kopplingar till 
stora delar av transportsektorn. Arbetsförmedlingen bedömer att den positiva trenden fort-
sätter 2016-2017 men dämpas påtagligt nästa år. Framförallt är det transporter inom taxi- 
och kollektivtrafik men även hamngodshantering som ger uttryck för expansiva anställ-
ningsplaner. Länets åkerier redovisar mycket stark sysselsättningstillväxt för 2016 som un-
der prognosperioden vänds till en svagt negativ utveckling. Den nationella posthanteringen 
i länet fortsätter att omstruktureras i en utveckling där frimärksbreven minskar i större 
utsträckning än vad e-handeln ökar, åtminstone när det gäller behovet av arbetskraft.  

Inom transportbranschen har det tidigare funnits ett ganska stort utbud av kvalificerad ar-
betskraft. Men ökad efterfrågan, förändrade krav och minskat utflöde från utbildningsvä-
sendet har förändrat situationen. Arbetsuppgifterna för flera av yrkena har förändrats i 
ganska stor utsträckning och därmed också vad som efterfrågas av arbetsgivarna. En trend 
inom branschen är att arbetsgivarna idag ofta uppger att man vill ha en busschaufför som 
i större utsträckning värnar om en kundupplevelse. Arbetsgivarna vill ibland helst anställa 
kvinnor och erfarenhet av kundrelationer framhålls som meriterande. Trots de ökade kra-
ven har det åtminstone tidigare funnits en problematik med ofrivillig deltidsarbetslöshet 
och personer som enbart har timanställning. Det är i regel en signal om ett överskott på 
arbetskraft. Bedömningen av arbetsmarknadsläget är svår men tyder på en balanssituation 
med viss bristproblematik till följd av att bussverksamheten expanderat den senaste tiden. 
Efterfrågan bedöms inte öka i samma takt under 2017. Men utflödet av nyutbildade buss-
chaufförer har varit begränsat de senaste åren så en balanssituation med viss bristproble-
matik förväntas bestå under det kommande året.  

För lastbilschaufförer gäller sedan i höstas att man ska ha påbörjat sin fortbildning för att 
få sitt Yrkeskompetensbevis (YKB), annars får man inte arbeta med yrket. Till skillnad mot 
busschaufförer (med motsvarande tidsgräns hösten 2015) har utbildningen till YKB:n varit 
mer begränsad för lastbilschaufförer och kan få viss effekt på arbetsmarknadssituationen 
de närmaste tolv månaderna. Arbetsgivare uppger att YKB:n gjort det svårare att ta in ex-
trapersonal och att äldre förare slutat. Bedömningen är att arbetsmarknadssituationen för 
lastbilschaufförer under 2017 går från en balans- till en bristsituation, efter att det tidigare 
varit ett visst överskott på arbetskraft under många år.  

Hotell-och restaurangbranschen består dels av hotell- och logiverksamhet och dels av 
restaurang-, catering- och barverksamhet. Branschen sysselsätter mer än 1 800 personer i 
länet och är den bransch där andelen av det totala antalet sysselsatta ökat mest sedan 2008.  
Nationellt har hushållens starka ekonomi i kombination med en trend där hushållen spen-
derar en större del av sin inkomst på caféer och restauranger varit viktiga förklaringar till 
branschens framgång. Utvecklingen har varit särskilt positiv i Blekinge. Näringen är den 
enda från den privata tjänstesektorn som utvecklats bättre än i riket under och efter finan-
skrisen. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning har det under flera år funnits flera 
större restaurangbolag eller restaurangkedjor som redovisat omfattande expansionsplaner. 
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En positiv utveckling inom turismnäringen är en annan möjlig förklaring till den goda ut-
vecklingen. Restaurangbranschen fortsätter att signalera mycket starka expansionsplaner 
i vårens undersökning och bedömningen är att sysselsättningstillväxten var exceptionellt 
stark förra året och dämpas till en trots det mycket stark tillväxttakt i år och nästa år. Ho-
tellnäringen fortsätter också att redogöra för en mycket stark utveckling och framtidstro 
och för i år redovisas de mest optimistiska anställningsplanerna på länge. Lokalt grundar 
sig optimismen på exempelvis starkt ökad hotellbeläggning, uppgången inom bilindustrin 
och på att man möter ökad efterfrågan genom att bygga ut konferensverksamheten. 

I branschen är säsongsbetonade deltidsanställningar vanliga och det är inom den här nä-
ringskategorin som ungdomar är mest överrepresenterade. Rekryteringsproblemen är 
framförallt förknippade med sommarsäsongen men det råder också en mer allmän och sä-
songsoberoende brist på kvalificerade och erfarna kockar. Detta kan vara en avgörande be-
gränsning på arbetsgivares möjlighet att expandera eller etablera en verksamhet. Det kan 
också påverka säsongsanställningar, till exempel genom att restaurangverksamheten på ett 
hotell riskerar att stängas ner under sommaren om man inte lyckas rekrytera en kvalifice-
rad kock som är beredd arbeta under 3-4 veckor. Kockbristen kan därmed ha en negativ 
påverkan på mängden tillgängliga ingångsjobb genom att begränsa efterfrågan på till ex-
empel köks- och restaurangbiträden samt servitörer. Inom hotellbranschen är bedöm-
ningen av receptionister att det råder en balanssituation men att det kan finnas vissa svå-
righeter att kompetensförsörja. Arbetsgivarna har ibland svårt att rekrytera rätt person, 
men då gäller det oftast tidsbegränsade anställningar eller kvällstjänster. Ibland lyfts be-
hovet av en hotellskola men det verkar inte finnas ett tillräckligt stort intresse bland länets 
ungdomar och en köksmästarutbildning håller på att fasas ut på grund av det. Arbetsgivare 
uppger också att det kan vara svårt att konkurrera med industrins löner. Ytterligare en yr-
kesgrupp det åtminstone på sina håll kommer att råda brist på i länet är bagare och kondi-
torer med erfarenhet och yrkeskunnande, vilket bland annat är en följd av att även större 
livsmedelsbutiker efterfrågar kompetensen. Efter de senaste årens uppgång inom hotell- 
och restaurangbranschen är bedömningen att bristsituationen har breddats. På sina håll 
kommer tillgången på kompetenta servitörer förmodligen fortsätta att vara en betydande 
flaskhals under den närmaste tolvmånadersperioden. Situationen för köks- och restau-
rangbiträden bedöms i år ha övergått till en balanssituation, åtminstone när efterfrågan 
ställer krav på utbildning, körkort och erfarenhet. Yrkesgruppen har under många år och 
fram tills nyligen kännetecknats av ett överskott på arbetskraft. 

Information och kommunikation (IKT-branschen), som innefattar IT-branschen 
samt förlags- och medieverksamhet, sysselsätter knappt 1 900 personer i Blekinge. IKT-
branschen är starkt överrepresenterad i Karlskrona (sysselsätter 5 procent av arbetsmark-
naden) och bland Skånes och Blekinges kommuner är det endast i Malmö och lilla Bromölla 
som näringen utgör ett större inslag på den lokala arbetsmarknaden (båda 6 procent). 
Kommunen har ett tillräckligt starkt kluster av kvalificerad IT-kompetens och konsult-
tjänster för att vara en kvalificerad kandidat när IT-företag ska expandera utanför stor-
stadsregionerna. På senare år har det dessutom skapats något av ett spelkluster i Karls-
hamn, uppbyggt kring högskolans digitala utbildningar, samverkansinstitutionen Netport 
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och företagsinkubatorn Gameport. Karlshamn är den kommun i södra Sverige som har flest 
spelföretag efter Malmö. Det handlar om ungefär tio mindre företag, som både rymmer 
etablerade aktörer och mikroföretag som lyckats etablera sig efter ett framgångsrikt spels-
läpp. Den här undernäringen växte fram på länets arbetsmarknad först under 10-talet och 
det handlar fortfarande om en marginell företeelse och ett tiotal anställda. Om man ser till 
hela IKT-sektorn har däremot antalet sysselsatta minskat under samma period. Framför-
allt är det arbeten inom telekommunikation (SNI 2007-kategori 61) som försvunnit, från 
östra Blekinge, efter stora minskningar som dämpats de senaste åren. Samtidigt har antalet 
anställda av datakonsulter expanderat kraftigt och mindre bolag inom utgivning av pro-
gramvara samt olika typer av datahantering har växt och etablerat sig som betydande seg-
ment på länets IT-marknad.  

Branschens framtidsutsikter för i år är de mest positiva på länge även om telekombran-
schen fortsätter att tynga utvecklingen. Näringen fortsätter att förlora jobb men i år handlar 
det om minskat antal inhyrd personal som påverkar anställningarna inom bemannings-
branschen och inte IKT-sektorn.  Arbetsförmedlingens bedömning är att delnäringen åter 
redovisar ökad sysselsättning i år och nästa år, för första gången under 10-talet. En spän-
nande utveckling är att det finns några mindre telekomföretag som signalerar stark till-
växtpotential, som med nuvarande tillväxttakt skulle kunna vara på väg att växa till att bli 
medelstora telekomföretag på lång sikt. Strukturförändringar inom förlags- och medie-
verksamhet (SNI 2007-kategori 58 och 59), som att allt färre läser en dagstidning i pap-
persform, har också inneburit personalminskningar i flera år. Här är bedömningen att kraf-
tiga personalminskningar har genomförts fram till förra året, men att den negativa trenden 
bromsar in i år. Liksom inom länets telekombransch kommer det även här signaler från 
mindre arbetsgivare som ser ut som tecken på en påbörjad dynamik, modernisering och på 
sikt omstrukturering inom den här branschkategorin. Det handlar om snabbt växande fö-
retag som ger ut programvara som utformats för att stödja väldigt olika verksamheter, till 
exempel genom digitala strömningstjänster eller bearbetad samhällsinformation och mot 
offentliga verksamheter eller industrins produktionsprocesser.16 Samtidigt visar höstens 
undersökning att en exceptionellt stark optimism och dynamik genomsyrar de delar av IT-
branschen som verkar inom dataprogrammering och datakonsultverksamhet (SNI 2007-
kategori 62), som är IKT-branschens största undernäring och tillsammans med telekom-
munikationverksamheten de helt dominerande undernäringarna. Under 2015 ökade IKT-
branschen starkt efter att telekomnäringens nedgång bromsat in. Förra året minskade te-
lekomnäringen igen och tros ha genererat en viss minskning av det totala antalet IKT-an-
ställda 2016. Antalet anställda inom telekom ökar något i år vilket innebär att IKT-bran-
schen som helhet redovisar den med god marginal starkaste sysselsättningstillväxten sen 
åtminstone tiden innan finanskrisen. Nästa år dämpas tillväxten påtagligt men inte mindre 
än att det blir den näst starkaste tillväxttakten under samma period. 

16 Ett uppmärksammat exempel på dynamiken är att förra årets Gasellföretag i Blekinge bland annat 
verkar inom det här segmentet. Verksamheten går ut på att designa och utveckla mobila tjänster till 
företag och har sitt ursprung i ett studentprojekt från BTH. Numera med flera multinationella storfö-
retag på kundlistan.  
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Tillsammans med sjukhusvården och stora delar av utbildningssektorn utgör IT-branschen 
den del av länets arbetsmarknad där bristen på arbetskraft är mest allvarlig och utbredd. 
Men till skillnad från vårdsektorn får bristsituationen inom IT-branschen sannolikt mer 
långtgående spridningseffekter på arbetsmarknaden. Bedömningen är nämligen att bristen 
är så allvarlig att arbetsgivare kommer tvingas tacka nej till uppdrag eller märkbart dra ner 
på sina expansionsplaner, vilket exempelvis kan göra att även anställningar hos potentiella 
uppdragsgivare hålls tillbaka. Den största bristen gäller mjukvaru- och systemutvecklare. I 
mindre utsträckning gäller det IT-arkitekter samt IT-testare. Däremot kan det även här 
handla om nyckelkompetenser och exempelvis IT-arkitekter kommer att spela en viktig roll 
i den omfattande digitaliseringen som genomförs inom sjukvården i länet. Kvalificerad IT-
personal efterfrågas inom ett flertal branscher, tillhörande såväl privat tjänstesektor som 
industri och offentlig verksamhet. Konkurrensen om jobben kommer generellt fortsätta att 
vara mycket liten under prognosperioden och arbetsgivare har tidigare uppgivit att de är 
öppna för att ta emot praktikanter, anställa nyutexaminerade och utvärdera nyanlända 
med rätt IT-kompetens. Programmerare efterfrågas av många företag men flera understry-
ker betydelsen av erfarenhet, att de ”måste ha gjort misstagen tidigare” efter ”många års 
erfarenhet inom området”. Bland personer som har utländsk bakgrund och erfarenhet från 
branschen kan svenska språket vara en avgörande kompetensbrist, i alla fall när det hand-
lar om arbetsuppgifter som kräver nära kundkontakter.  

Företagstjänster, finans- och försäkringsverksamhet samt fastighetsverksam-
het sysselsätter tillsammans över 7 000 personer. Företagstjänster har upplevt ett kraftigt 
uppsving under 00-talet och är den största näringskategorin inom den privata tjänstesek-
torn. En förklaring till sysselsättningsökningen ligger delvis i att det blivit allt vanligare att 
outsourca kringtjänster som telefoni, lokalvård, bokföring och liknande. Personerna som 
gör dessa arbetsuppgifter räknas då som sysselsatta inom den privata tjänstesektorn trots 
att arbetet utförs inom exempelvis industrin eller den offentliga sektorn. Likaså räknas be-
manningsbranschen till företagstjänster, som under många år gynnats av trenden med 
ökad användning av inhyrd personal.17 Sedan finanskrisen har sysselsättningstillväxten 
växlat mellan kraftiga minskningar, i spåren av större nedgångar för länets industri, och 
mycket kraftiga ökningar under övriga år. Trots tunga industriår har företagstjänster ändå 
genererat ett nettotillskott på nästan 500 nya jobb från 2007-2014, motsvarande en syssel-
sättningstillväxt på 10 procent. Näringsgrenen Arbetsförmedling, bemanning och andra 
personalrelaterade tjänster (SNI 2007-kategori 78) har dessutom växt exceptionellt kraf-
tigt efter finanskrisen och är numera, tillsammans med Fastighetsservice samt skötsel och 
underhåll av grönytor (SNI 2007-kategori 81), det största verksamhetsområdet inom den 
brokiga kategorin Företagstjänster (SNI 2007-kategorierna 69-82). Dessa undernäringar 
är också var för sig mer än dubbelt så stora som Finansiella tjänster (SNI 2007-kategori 
64) och betydligt större än Fastighetsverksamhet (SNI 2007-kategori 68). Fastighetsser-
vice samt skötsel och underhåll av grönytor är förmodligen den näringsgren som starkast 
speglar den strukturella omvandlingen på arbetsmarknaden med outsourcing av tjänster. 
Hittills under det här årtiondet har näringsgrenen skapat över 500 nya jobb, motsvarande 

17 Bemanningsbranschen hade år 2012 i genomsnitt 61 100 årsanställda, vilket motsvarar ca 1,3 pro-
cent av de sysselsatta i Sverige. ”Bemanningsbarometern” kvartal 2, 2013, Bemanningsföretagen. 
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en tillväxt på mer än 50 procent. Men huvuddelen av de nya jobben, nästan uteslutande 
inom städning, är sannolikt arbetsuppgifter som tidigare utfördes av anställda i den 
outsourcande verksamheten. Finansiella tjänster är en av få undernäringar som haft en 
tydlig trend med minskat antal anställningar under en längre tid till följd av omorganisat-
ion, snabbt minskande kontanthantering och digitalisering av bankkontorens tjänster.  

2015 ökade åter antalet anställda inom Företagstjänster i Blekinge efter två år med kraftiga 
minskningar. Förra året förväntas sysselsättningstillväxten för den här övergripande nä-
ringskategorin ha växlat upp i kraft och levererat ett mycket stort nettotillskott av nya jobb, 
om än inte riktigt i nivå med den exceptionellt starka tillväxt som registrerades 2011 och 
framförallt 2012. Den starka uppgången förra året förklaras till största del av kraftigt ökad 
inhyrning av personal inom framförallt industrin och i stor utsträckning också sjukhusvår-
den. Men även Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor och, i mindre 
utsträckning, bygg- och industrikonsulter (Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, SNI 
2007-kategori 82) stod för ett mycket stort behov av arbetskraft. De tekniska konsulterna 
upprätthåller en mycket stark sysselsättningstillväxt i år medan den förra näringsgrenens 
tillväxt dämpas påtagligt men till fortsatt höga nivåer. Bemanningsbranschens efterfrågan 
går från en ökning med nästan en fjärdedel av de anställda förra året till att nästan var sjätte 
anställd förlorar jobbet. Den stora minskningen drivs av en stor enskild nedgång inom te-
lekomsektorn och minskningar av antalet inhyrda inom vården. Men i första hand förklaras 
den av minskad efterfrågan mot bemanningsföretagen från industrin, varav många av de 
som hyrdes in förra året blir direkt anställda av ett industriföretag. Sammantaget innebär 
det att hela näringen Företagstjänster minskar det här året. Nästa år tyngs inte näringen 
av en stor nedgång för bemanningsbranschen och sysselsättningens utveckling vänder åter 
uppåt. Tillväxten blir ganska stark men når inte alls upp till förra årets nivåer.  

Även den stora undernäringen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet växer i betydligt 
svagare takt nästa år jämfört med i år. Med omkring 1 000 anställda är undernäringen un-
gefär lika stor som Fastighetsverksamhet. Det här är ett segment på Blekinges arbetsmark-
nad som i stor utsträckning tillhandahåller teknisk nyckelkompetens i form av speciali-
serade tjänster till framförallt industrin och byggbranschen. Här finns en bristsituation 
som i stort sett varit konstant under många år, som i första hand gäller ingenjörskompetens 
och kommer att fortsätta under prognosperioden. Bristen är allvarlig eftersom den indirekt 
också utgör en trång sektor för jobbskapandet inom byggbranschen och, på längre sikt, för 
Blekinges industriella konkurrenskraft. Även annan typ av konsultverksamhet står för ett 
betydande antal sysselsatta och tillväxtkraft inom den privata tjänstesektorn. Framförallt 
gäller det ekonomisk konsultverksamhet och också här redovisar arbetsgivarna positiva 
framtidsutsikter. Helhetsbedömningen är att det kommer råda balans på revisorer. Det är 
relativt lätt att rekrytera nyutexaminerade ekonomer medan auktoriserade redovisnings-
konsulter är svårare att få tag på. Arbetsgivare uppger också att behovet av enklare assi-
stentuppgifter kommer att minska i framtiden medan efterfrågan på kvalificerad rådgiv-
ning kommer att öka. Inom bankväsendet noteras en likartad utveckling, där enklare bank-
tjänster inom kassa och kundtjänst minskar samtidigt som det finns ett behov av personlig 
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rådgivning samt specialistkompetens inom exempelvis fastigheter, skog och lantbruk. Åt-
minstone i länets västra kommuner verkar det vara vanligt att man anställer direkt från 
högskolans ekonomprogram i Kristianstad.  

Efter handelssektorn är Företagstjänster och industrin de viktigaste förvärvsområdena på 
arbetsmarknaden för företagssäljare och erfarenhet och kvalificerad teknisk kompetens rå-
der det i regel stark brist på. Det kan handla om att kombinationen lång eftergymnasial 
teknisk utbildning, säljkompetens samt bransch- och produktkunskap ska finnas hos 
samma person. Men det kan också handla om bransch- och produktkunskap som inte kan 
förvärvas via formella utbildningar och ändå utgör en tröskel för kompetensförsörjningen. 

Personliga och kulturella tjänster innefattar en rad verksamheter som har det gemen-
samt att de i regel riktar sig till privata konsumenter. Detta inkluderar exempelvis kultur-, 
idrotts- och fritidsverksamheter, reparation och underhåll av datorer samt hårvård och an-
nan skönhetsbehandling. Hit räknas också hushållsnära tjänster, det vill säga arbeten som 
utförs i eller i anslutning till bostaden. Sektorn har under 10-talet utvecklats positivt och 
understötts av politiska reformer. Införandet av det så kallade rut-avdraget (rengöring, un-
derhåll, tvätt) har lett till ett uppsving för branschen och nyetablering av nya städbolag.18 
Den övergripande näringen sysselsätter totalt drygt 2 200 människor i länet och undernä-
ringarna Andra konsumenttjänster (SNI 2007-kategori 96), Reparation av datorer, hus-
hållsartiklar och personliga artiklar (SNI 2007-kategori 95) samt Sport-, fritids- och nö-
jesverksamhet (SNI 2007-kategori 93) har drivit på sysselsättningstillväxten inom den här 
delen av arbetsmarknaden. Underlaget från intervjuundersökningen är för litet för att ge 
någon signifikant vägledning. Men sannolikt har befolkningsökning och ökat antal syssel-
satta i länet fortsatt att driva upp efterfrågan, enligt den långsiktiga trenden men i motsats 
till de minskningar som skedde 2014-2015. 

I länet har det länge funnits ett överskott på städare och lokalvårdare och på senare år har 
kraven höjts inom yrket. Arbetsgivare efterfrågar numera i regel körkort, yrkeserfarenhet 
och certifiering innan en reguljär anställning blir aktuell. Arbetsförmedlingens bedömning 
är att arbetsmarknaden för städare, efter flera år med ett överskott av sökande, nu övergått 
till en balanssituation. Arbetsgivare uppger att efterfrågan från hushållen fortsätter sin 
starka utveckling trots införandet av mer begränsade möjligheter att göra rut-avdrag, förra 
året. Det förekommer också en del bristsignaler och bedömningen är att det åtminstone för 
visstids-, deltids- och timanställningar råder en bristsituation för städare. Intresset för att 
gå en arbetsmarknadsutbildning inom lokalvård är svagt och bedömningen är att yrkes-
gruppen kan komma att övergå i en mer renodlad bristsituation mot slutet av prognospe-
rioden eller därefter. Redan nu finns mycket goda jobbmöjligheter när det gäller visstids-
anställning, som efter goda prestationer kan omvandlas till tillsvidareanställning. 

För några av branschens yrken, som frisörer, hudterapeuter och trädgårdsanläggare, är det 
vanligt att verksamheten bedrivs i egen regi. Det är vanligtvis minst en utbildning på gym-
nasienivå som behövs för att vara gångbar inom respektive näringsgren. Trots en förväntat 
positiv utveckling för hushållens tjänsteefterfrågan kommer det råda viss konkurrens om 

18 Rut-avdragen har ökat med 64 procent mellan 2010 och 2013 och i länet gjordes avdrag för 23 
miljoner 2013 (Skatteverket). Reformen infördes i juli 2007.  
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jobben. Underlaget är litet och osäkert men bedömningen är att ett svagt överskott eller 
balans på arbetskraft kommer att gälla för dessa yrkesgrupper.  

Offentliga tjänster 
Fyra av tio arbetstillfällen i Blekinge finns inom den offentliga tjänstesektorn. Det motsva-
rar över 25 800 jobb vilket gör det till den sektor som sysselsätter flest människor i länet. 
Av de tio största enskilda arbetsgivarna i länet är sju inom det offentliga.19 Den höga ande-
len offentliganställda är ett av Blekinges särdrag vid en nationell jämförelse. På riksnivå 
återfinns tre av tio arbetstillfällen inom den offentliga tjänstesektorn. De största delarna av 
den offentliga verksamheten är Vård och omsorg (inklusive sociala tjänster) (SNI 2007-
kategori 86-88) samt Utbildning (SNI 2007-kategori 85), men i länet har försvaret en sär-
skild ställning och cirka nio procent av alla sysselsatta i Blekinge jobbar inom Offentlig 
förvaltning (inklusive försvar) (SNI 2007-kategorier 84 och 99). Inget annat län har en lika 
stor andel sysselsatta inom den här delen av den offentliga sektorn och i Karlskrona och 
Ronneby handlar det om mer än var tionde sysselsatt. 

 
I Karlskrona återfinns 12 procent av de sysselsatta inom Offentlig förvaltning, vilket kan 
jämföras med sex procent för riket som helhet. Marinbasen och att Karlskrona är länets 
residensstad, med tillhörande administration, förklarar den höga andelen sysselsatta. I 
Karlskrona och Karlshamn finns länets två sjukhus och Ronneby är den andra kommunen 
i länet med arbetsplats åt försvaret, i det här fallet Blekinges flygflottilj, F17. 

19 Uppgifterna är från 2012 (SCB). Enligt dem är länets tio största arbetsgivare (i fallande ordning) 
Karlskrona kommun, Blekinge läns landsting, Karlshamns kommun, Försvarsmakten, Ronneby kom-
mun, Volvo personvagnar, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun samt Kockums aktiebolag. 
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Även om den offentliga sektorn inte har en lika stark koppling till finanskrisen som övriga 
delar av arbetsmarknaden har den likväl uppvisat en anmärkningsvärt negativ utveckling 
fram till början av det här decenniet. 2013 vändes nedgången till en kraftig sysselsättnings-
ökning (+ 3,1 %) och den offentliga sektorn har fortsatt att växa med ungefär 1,5 procent 
varje år därefter, inklusive förra året. I år väntas svag tillväxt (+ 0,6 %) och nästa år en 
marginell minskning, som blir den första sedan 2012.    

Vård och omsorg bedöms ha minskat i antal anställda redan förra året (- 0,6 %) men ökar 
åter i år (+ 0,5 %) i samband med att antalet inhyrd personal till sjukhusen minskar. En 
annan förklaring är att den kommunala vård och omsorgen minskade ovanligt mycket förra 
året. Minskningen dämpas i år och bromsar in helt nästa år. Däremot minskar sjukhusvår-
den nästa år och även Öppna sociala insatser (SNI 98) minskar efter ha ökat kraftigt i år. 
Den övergripande näringskategorin Vård och omsorg minskar åter 2018 (- 0,5 %) och blir 
den främsta orsaken till att den offentliga sektorn inte ger ett jobbtillskott 2018. Utveckl-
ingen för Utbildning är den andra orsaken. Förra året bedöms samtliga verksamheter inom 
den kommunala grund- och vuxenutbildningen ha växt kraftigt och genererat den absolut 
starkaste sysselsättningstillväxten (+ 4,7 %) sedan åtminstone slutet av 00-talet. Tillväxten 
dämpas för samtliga verksamheter i år och nästa år och utvecklingen fortsätter nästa år för 
vuxenutbildningen samt de två största verksamheterna, alltså för- och grundskolorna.  
Sammantaget dämpas sysselsättningstillväxten för Utbildning både i år (+ 1,1 %) och nästa 
år (+ 0,5 %). Prognosurvalet för Offentlig förvaltning är betydligt mer begränsat för den 
här delen av den offentliga sektorn och den framtida utvecklingen för Försvaret är svår att 
förutse. Försvaret är den största undernäringen inom den här övergripande kategorin i Ble-
kinge och har haft en tydligt minskande utveckling under 10-talet, i motsats till utveckl-
ingen på riksnivå och trots omfattande rekryteringsinsatser. Den osäkra bedömningen är 
att inga större sysselsättningsökningar fås i år eller nästa år efter en ökning förra året. Flera 
större myndigheter i länet återger en ganska kraftig tillväxt 2016 som dämpas under pro-
gnosperioden. Offentlig förvaltning bedöms därmed ha stått för en ganska stark sysselsätt-
ningstillväxt förra året som dämpas under prognosperioden.20  

Breddad brist inom vård och omsorg 
Trenden inom landstingsvården pekar mot behovet av allt mer kvalificerad personal på 
bekostnad av jobb som inte kräver legitimation eller längre eftergymnasial utbildning. I 
länet råder en i det närmaste generell brist på kvalificerad sjukvårdspersonal som fortsätter 
de närmaste tolv månaderna. Det gäller samtliga sjuksköterskor, även grundutbildade, 
men överlag är bristen allvarligast bland sjuksköterskor med specialistkompetens. För 
tandläkare har bristproblematiken skärpts snabbt det senaste året. Befolkningsökningen 
men också antalet asylsökande har snabbt skapat en ökad efterfrågan och en allvarlig brist-
situation antas bestå under flera år framöver. För tandhygienister är bedömningen att den 
ökade efterfrågan sedan i höstas skapat vissa flaskhalsar på en del av arbetsmarknaden som 
var i balans. Däremot är bristsituationen inte lika alls lika allvarlig som för tandläkare och 
begränsad till östra Blekinge. I länets västra kommuner syns åtminstone inte ännu några 

20 Se ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016: Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 42-43) för 
en mer utförlig beskrivning av sysselsättningens utveckling för den offentliga sektorn under de sen-
aste åren samt de demografiska förutsättningarna för framtida utvecklingen på längre sikt. 
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bristsignaler och det kan förmodligen förklaras av att det finns en tandhygienistutbildning 
i Kristianstad. Tandsköterskor präglas sedan ett tag tillbaks av den kanske allvarligaste 
bristsituationen inom tandvården. Det sticker ut med tanke på att det handlar om yrkes-
gruppen med kortast utbildningslängd inom tandvården. Förklaringen är sannolikt mycket 
stora pensionsavgångar bland tandsköterskor och att intresset för att utbilda sig till yrket 
varit för litet under en längre tid. I höstas startade en efterlängtad tandsköterskeutbildning 
i Karlskrona, som också ser ut att vara populär bland potentiella studenter. Men antalet 
utbildningsplatser är fullt utbyggda först nästa år och de första examineringarna väntas till 
hösten 2018. Bristsituationen det närmaste året omfattar även en svår brist på barnmors-
kor och psykologer. Landstinget men även kommuner har sedan en tid tillbaks upplevt 
stora svårigheter att rekrytera medicinska sekreterare. I juni i år examineras de första stu-
denterna från MYH-utbildningen, som startades i Ronneby för knappt två år sedan, och 
samtliga som tar examen förväntas kunna få ett arbete i länet efter sommaren.  

Inom socialtjänsten är bristsituationen mer påtaglig för socialsekreterare och i hela lä-
net. Problemet med kompetensförsörjning av den här yrkesgruppen handlar i betydande 
utsträckning om att omsättningen bland de anställda är hög, alltså om att arbetsgivarna 
har förhållandevis svårt att behålla den kompetens och erfarenhet som redan finns i verk-
samheten. En ökad efterfrågan på grund av den ökade flyktinginvandringen har påverkat 
situationen men framförallt skapade det hastigt ett underskott av behandlingsassistenter i 
början av förra året. Flera verksamheter med boende har dock stängts ner, eller är på väg 
att göra det, och för det närmaste året är bedömningen att arbetsmarknadssituationen går 
mot balans. 

Trots minskat antal anställda förväntas bristsituationen upprätthålla en fortsatt stor efter-
frågan på vårdpersonal under hela prognosperioden. Det finns inte heller några tecken på 
att den kommer att dämpas på längre sikt. I och med att befolkningen blir allt äldre ökar 
behovet av hälsovård och äldreomsorg och den årliga ökningstakten av behoven förväntas 
stiga fram till åtminstone 2030.21  Förbättrade och nya möjligheter att behandla fler sjuk-
domar bidrar också till en ökad efterfrågan på personal. Det växande behovet av utbildad 
personal har inte matchats av en motsvarande utbyggnad av och intagning till utbildnings-
systemet, även om antalet utbildningsplatser utökats. Ytterligare en förklaring till nuva-
rande bristsituation är att personalen inom offentlig sektor har en hög medelålder och stora 
pensionsavgångar har pågått under många år och kan förväntas fortsätta inom flera yrkes-
grupper. En viss dämpning av bristerna sker genom rekryteringar från utlandet och med 
hjälp av invandringen. Till exempel är cirka en tredjedel av de yrkesverksamma läkarna i 
Sverige födda utomlands. Att rekrytera och behålla högkvalificerad personal är och kom-
mer fortsätta att vara en av landstingets stora utmaningar framöver. Däremot återger ar-
betsgivarna svårigheter att rekrytera nyanlända till tandvården på grund av relativt stora 
skillnader mot kompetenskraven.  

21 ”Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi” april 2014 (s. 38), Sveriges 
Kommuner och Landsting. Enligt SCB:s befolkningsprognos (2016) kommer befolkningen som är 80 
år eller äldre att ha ökat med 56 procent från 2014 och fram till 2030.  
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Vård- och omsorgssektorn rymmer numera nästan inga yrken där det inte råder brist på 
arbetskraft, åtminstone inte sett till hela länet. Några fåtal undantag finns inom den kom-
munala vård- och omsorgssektorn. Undersköterskor är ett sådant undantag och ett 
yrke som i normalfallet enbart kräver gymnasieutbildning. Men antalet examinerade för-
väntas minska under det här året och redan nu är bedömningen att arbetsmarknaden för 
undersköterskor i östra Blekinge övergått i en bristsituation, för första gången på mycket 
länge. Mot slutet av det här året eller under nästa år förväntas arbetsmarknaden i västra 
delen av länet röra sig mot samma situation. Sedan tidigare är det svårt att tillsätta ferie-
platser och kortare anställningar liksom timanställningar, åtminstone i kombination med 
krav på körkort, erfarenhet och rätt utbildning. Det har åtminstone tidigare varit vanligt att 
arbetsgivare i länet ställer höga krav på flexibilitet innan en reguljär anställning kan 
komma ifråga. Det kan handla om att under en längre period arbeta med tidsbegränsade 
anställningar och vara beredd att arbeta med vårdverksamheter som inte tillhör arbetsta-
garens huvudsakliga intresse eller inriktning. En viktig förändring från arbetsgivarsidan 
skedde därmed i slutet av förra året, då Karlskrona kommun införde så kallad jobbgaranti 
för kommunens gymnasieelever på vård- och omsorgsprogrammet. Sannolikt har mindre 
attraktiva arbetsvillkor för yrkesgruppen hållit nere antalet examinerade elever och hållit 
uppe personalomsättningen i verksamheten. De stora arbetsgivarnas vilja och förmåga att 
ytterligare förbättra undersköterskornas arbetsvillkor och status är förmodligen den en-
skilt viktigaste faktorn när det gäller att tillgodose den framtida kompetensförsörjningen. 
Mot den bakgrunden är den ”jobbgaranti” som Karlskrona kommun införde förra året ett 
intressant initiativ, som innebär att studenter som går ut vård- och omsorgsprogrammet 
erbjuds en tillsvidareanställning på heltid inom äldreomsorgen. 

Arbetsmarknadssituationen för personliga assistenter kan variera mycket beroende på så-
väl brukarens som arbetsgivarens krav. Det är ofta många sökanden som söker de här job-
ben men det är också vanligt med svårigheter att ändå hitta rätt person. Beroende på ar-
betsuppgifterna kan det handla om en arbetsmarknad som har ett överskott av kvalifice-
rade sökande, som är i balans eller har en viss brist på lämpliga sökanden. Den samlade 
bedömningen är att arbetsmarknaden för personliga assistenter övergick till en bristsitu-
ation förra året. Liksom för undersköterskor är det första gången på många år som arbets-
marknaden för personliga assistenter gått över till en bristsituation.   

Bristen inom skolan fortsätter att förvärras 
För- och grundskolan expanderade kraftigt förra året och trots att anställningstakten 
dämpas i år och nästa år kommer det att finnas ett mycket stort underliggande rekryte-
ringsbehov. Det kommer fortsätta vara stor brist på förskollärare och en märkbar skillnad 
sedan förra året är att rekryteringen av barnskötare, som länge varit ett överskottyrke, fort-
sätter att förknippas med bristsignaler. Det är svårt att rekrytera kompetent personal, få är 
inskrivna som arbetssökande, man har börjat erbjuda reguljära tjänster och kommuner har 
startat eller planerar att starta vuxenutbildningar. Grundskollärare med inriktning mot så-
väl de tidigare som de senare åren kommer det vara mycket stor brist på. Det är också brist 
på fritidspedagoger och liksom för grundskollärare är bristen på specialpedagoger allvarlig. 
Även inom grundskolan märks en breddning av bristsituationen. Skolorna verkar sedan 
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förra året ha ökat sin efterfrågan på både elevassistenter och fritidsledare. Sannolikt är det 
delvis för att komplettera för svårigheter att kompetensförsörja med utbildade pedagoger. 
Åtminstone för den senare yrkesgruppen har efterfrågan också ökat från flyktingboenden 
och därifrån kommer efterfrågan att minska under prognosperioden. Fritidsledare utbildas 
på Folkhögskolan i västra Blekinge och även när det gäller elevassistenter finns numera en 
kommunal vuxenutbildning i Karlshamn och Olofström. Liksom när det gäller barnskötare 
har de här två yrkena inte beskrivits som bristyrken tidigare. Prognosen för de närmaste 
tolv månaderna är att elevassistenter kommer förknippas med viss bristproblematik me-
dan fritidsledare kommer att vara i en mer entydigt balanserad arbetsmarknadssituation. 
En liknande men tydligare utveckling har skett för studie- och yrkesvägledare under de 
senaste åren, som gått från en balans- till bristsituation. Den närmaste tolvmånaderspe-
rioden bedöms det fortsätta att vara viss brist på yrkesgruppen.  

För gymnasieskolan har den demografiska utvecklingen inneburit ett minskat elevun-
derlag under många år. Det har handlat om kraftiga minskningar i antalet individer i ål-
dersgruppen 16-18 år, med cirka 20 procent från toppnivån 2009. Det är en följd av de 
ekonomiska krisåren under det tidiga 90-talet då födelsetalen minskade kraftigt i Sverige. 
Trots att årskullarna i gymnasieåldern i Blekinge minskat varje år sedan 2008 har bristsi-
tuationen länge varit utbredd. Förra året ökade åter befolkningen i gymnasieåldern i Blek-
inge och under den kommande tolvmånadersperioden kommer det åtminstone att vara 
mer påtaglig brist på gymnasielärare. Den allvarliga bristsituationen blir i stort sett generell 
när det gäller ämnesinriktningar och även för de flesta yrkeslärarinriktningar. Däremot an-
tas bristsituationen vara svagare och för ämnena historia och samhälle, där det lokalt också 
kan handla om en balanssituation. 

Inom vuxenutbildningen kommer det vara svår brist på SFI-lärare. Bristsituationen beror 
på ökad invandring och lär bestå i flera år framöver. Invandringen har också skapat en 
bristsituation på lärare i Svenska som andraspråk (Sva). Efterfrågan på den här yrkesgrup-
pen bedöms dessutom ha ökat efter att Skolverket förra året införde nya regler gällande 
nyanlända elevers skolgång. Bland annat innebär det formella krav på att skyndsamt kart-
lägga nyanlända elevers kunskaper, vilket också ökar efterfrågan på tolkar och mo-
dersmålslärare. Ronneby kommun erbjuder i dagsläget kurser i Sva och även stöd med lo-
kal förankring av distansutbildningen till ämneslärare som ges av Karlstad universitet.  

Offentlig förvaltning och försvar 
Till den offentliga förvaltningen hör den del av de offentliga tjänsterna som omfattar verk-
samhet av myndighetskaraktär. Hit hör bland annat administration av statliga och kom-
munala förvaltningar samt polis, försvar, försäkringskassa och domstolsväsende. Sedan re-
formeringen av försvarsmakten har det skett ganska omfattande rekryteringar inom för-
svarsmakten, som gäller soldater och i första hand unga. Soldat är också det största mans-
dominerade yrket i länet. Flera större rekryteringar till GMU (Grundläggande militär ut-
bildning) har ägt rum i länet och dessa grundutbildade militärer utgör sedan rekryterings-
basen för försvarsmakten. I det här första skedet av rekryteringsprocessen är bedömningen 
att matchningen fungerat. Rekryteringsbasen i det senare skedet av processen har hittills 
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varit väsentligt mindre och snarare präglats av en påtaglig brist på arbetskraft. I stor ut-
sträckning beror det på att många sållas bort redan under GMU:n och på att andra går över 
till det civila i förtid, efter några år med nya erfarenheter och utbildningar inom försvaret. 
Nu planeras det för införandet av värnplikt och ett stort antal frivilliga och värnpliktiga 
kommer tas ut till GMU:n under 2018 och 2019. Rekryteringsbehovet till försvaret kan 
komma att öka under prognosperioden och viss brist på rätt kompetens kan uppstå redan 
vid rekryteringen till GMU:n.  

Matchningsläget på arbetsmarknaden 
Kompetensförsörjningen i länet har nästan genomgående försvårats sedan 2010, med un-
dantag för en period efter att sysselsättningstillväxten kom av sig 2012 och en bit in på 
2013. Det gäller både näringslivet och den offentligt finansierade tjänstesektorn. Återigen 
uppger rekordmånga arbetsgivare i vårens prognosundersökning, inom både den privata 
och offentliga sektorn, att de under de senaste sex månaderna upplevt rekryteringspro-
blem. Både diagram 12 och 13 visar att trenden varit stigande, till synes opåverkad av att 
antalet arbetslösa varit mycket stort och ofta också ökande under samma period. Anled-
ningen är till stor del att den ökade arbetslösheten till övervägande del förklaras av nyan-
lända som registreras som arbetslösa. Däremot har antalet arbetslösa som har en relativt 
stark ställning på arbetsmarknaden minskat kraftigt sedan 2013 (se Diagram 16). Det beror 
dels på ett snabbt förbättrat konjunkturläge, framförallt under det senaste året. Men det 
förklaras också av att flera år med historiskt stora pensionsavgångar nu följts av rekordsmå 
ungdomskullar, samtidigt som pensionsavgångarna fortsätter att vara stora. Under 2016 
har bristtalen ökat snabbare i Blekinge än riksgenomsnittet och i dagsläget noteras bristni-
våer som är bland de högsta i Sverige.  
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Inom den offentliga sektorn har rekryteringsproblemen ökat påtagligt och från höga nivåer 
i Blekinge. Den ökande trenden har följt samma utveckling som för länets privata arbetsgi-
vare men bristproblematiken har förvärrats mycket sedan 2013 och här är bristproblema-
tiken allvarligast. Det handlar om en drastisk ökning av andelen arbetsgivare som signale-
rat bristproblem sedan 2013, och inte minst under det senaste året då den ökande trenden 
istället planat ut på riksnivå. Bakom utvecklingen ligger den kraftigt ökade efterfrågan från 
vård- och omsorgssektorn sedan 2013. Samtidigt har utbildningssektorn expanderat och 
den tillväxten har tilltagit samtidigt som vård- och omsorgssektorns efterfrågeökningar 
dämpats från mycket höga nivåer. Den expansiva trenden inom den offentliga sektorn för-
klaras till stor del av befolkningsökningen i länet sedan 2013, som tilltagit i snabb takt med 
den ökade flyktinginvandringen. 2015 års explosionsartade ökning av antalet asylansö-
kande har också bidragit till att förvärra bristläget genom ökad efterfrågan på personal till 
exempelvis flyktingförläggningar. Där handlar det om en efterfrågan som ofta riktar sig 
mot gymnasieutbildade individer med lämpliga personliga egenskaper, som förmodligen 
varit matchningsbara till andra tjänster som exempelvis elevassistenter, behandlingsassi-
stenter, fritidsledare och personliga assistenter. 
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FÖRDJUPNINGSRUTA: Bristens konsekvenser och orsaker  
Konsekvenser 

En rimlig definition av arbetskraftsbrist är att det råder brist på kompetens som får bety-
dande konsekvenser för den aktuella verksamheten. En konsekvens kan vara att jobbskap-
andet i verksamheten begränsas eller uteblir. Oavsett om skapandet av ett jobb blir av eller 
inte kan kompetensbristen få andra konsekvenser för verksamheten. Det handlar om att 
den får betydande konsekvenser för verksamhetens funktionssätt, vilket kan gälla olika de-
lar av verksamheten och variera i omfattning. Tidshorisonten för konsekvenserna kan 
också variera och bristen kan även få följdeffekter utanför den aktuella verksamheten.  

Begränsat jobbskapande är en konsekvens som kan variera i betydelse beroende på om ef-
fekten främst är isolerad till den aktuella verksamheten eller om den får betydande följdef-
fekter utanför den. Bristsituationer på Blekinges arbetsmarknad som bedöms ha en omfat-
tande men förhållandevis isolerad påverkan på jobbskapandet inkluderar de flesta bygg-
yrken, svetsare, lackerare, maskinställare, plåtslagare, servitörer, fordonsmekaniker, elekt-
riker och lastbilsförare. Därtill finns ett antal yrken med en brist som kan kategoriseras 
som strategiskt viktig på grund av att den får betydande effekter utöver den omedelbara 
konsekvensen att färre jobb skapas. Det kan handla om att bristen begränsar verksamhet-
ens möjligheter att expandera och skapa jobb för andra yrkeskategorier, antingen indirekt 
för att arbetsgivarens konkurrenskraft eller anseende påverkas, eller för att det handlar om 
en kompetens som är direkt nödvändig för att skapa andra arbetstillfällen. På så sätt kan 
det röra sig om en bristproblematik som riskerar att ge mer långvariga konsekvenser. Ex-
empel på den typen av strategiskt viktig brist i länet är kockar, företagssäljare (framförallt 
inom IT och industrin), IT-specialister samt ingenjörer. Bristen för dessa yrken kan också 
ses som särskilt allvarlig för att den påverkar konkurrenskraften och potentialen för viktiga 
branscher i Blekinge. Specialistkompetens inom IT framstår som den strategiskt viktigaste 
kompetensförsörjningen i länet. Sedan många år tillbaks redogör arbetsgivare inom IT-
sektorn för återkommande bristproblematik tillsammans med imponerande expansions-
planer. Utvecklingen har också skapat helt nya segment på länets arbetsmarknad som är 
kopplade till den regionala kompetensförsörjningen av IT-specialister. Det finns många ex-
empel på nyetableringar som på några år blivit snabbt och stadigt växande småföretag, på 
god väg att bli medelstora företag. Det finns också flera framgångsrika exempel på dagens 
möjligheter att snabbt nå ut till en nationell och till och med internationell marknad.  

Bristen på arbetskraft kan också få andra samhällsviktiga konsekvenser utöver begräns-
ningen av nya jobb. Det handlar om tjänster som utbjuds inom ramen för det offentliga 
beslutsfattandet just för att de fyller en viktig samhällsfunktion. I Blekinge finns i dagsläget 
en omfattande brist på en rad olika yrkesgrupper som kan kategoriseras som samhällsvik-
tiga i det avseendet. I första hand handlar det om vård- och omsorgssektorn samt utbild-
ningssektorn. Kompetensförsörjningen till utbildningssektorn har en särskilt viktig be-
tydelse i dagsläget med tanke på den omfattande flyktinginvandringen de senaste åren. 
Förutom förskollärare och de allra flesta lärare på grundskole- och gymnasienivå framstår 
även SFI- och Sva-kompetens som viktiga grundstenar för att möjliggöra en välfungerande 
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integration av de nyanlända. Även kompetenta modersmålslärare, handledare på moders-
målet och elevassistenter är viktiga yrkesgrupper, liksom psykologer, kuratorer samt soci-
alsekreterare, som framförallt verkar inom vård- och omsorgssektorn. Den delen av 
arbetsmarknaden står dessutom inför mycket stora behov kopplade till vård och omsorg av 
en snabbt växande äldre befolkning. Det innebär mycket stora långsiktiga behov av en rad 
olika vårdyrken, men framförallt undersköterskor, sjuksköterskor och även läkare. 

Orsaker 

Det finns två grundläggande orsaker till bristproblematiken. Ett första primärt hinder för 
kompetensförsörjningen som är kopplat till många av de viktigaste bristyrkena i Blekinge 
är yrkets attraktionskraft. Med det avses både kraften att locka studenter att utbilda sig till 
yrket liksom att hålla kvar yrkesverksamma i yrket och i länet samt att locka till sig kompe-
tens från andra län i Sverige. En delorsak till det här övergripande hindret för kompetens-
försörjning rör kommunikation och vägledning. Utöver att vägleda kring utbildnings-
val är en förutsättning för lyckas med kompetensförsörjningen förmodligen att man tro-
värdigt kan kommunicera ut att länet erbjuder lockande arbetsplatser och verksamheter. 
För byggyrken, kockar och servitörer, samt ett flertal industriyrken, är ett stort problem att 
utbildningarna inte är tillräckligt attraktiva för ungdomar. Den andra delorsaken gäller ar-
betsvillkoren för den aktuella yrkesgruppen. Den här faktorn är sannolikt helt avgörande 
för att Blekinge ska lyckas med kompetensförsörjningen till de ”samhällsviktiga” verksam-
heterna inom vård- och omsorgssektorn samt utbildningssektorn. Det är verksamheter 
som det ofta finns ett förhållandevis stort intresse för att utbilda sig till men som många 
gånger tyngs av låg status, dåliga arbetsvillkor och dålig publicitet. I Sverige befinner sig 
yrkesgrupper som exempelvis lärare, psykologer, sjuksköterskor och undersköterskor re-
dan idag i en bristsituation samtidigt som verksamheterna står inför stora framtida behov. 
Möjligheterna för Blekinge att lyckas med den här viktiga kompetensförsörjningen handlar 
därför i stor utsträckning om att trovärdigt utveckla, etablera och kommunicera ut välfun-
gerande verksamheter som därigenom lyckas behålla och locka till sig rätt kompetens.    

Det andra grundläggande hindret för kompetensförsörjning i Blekinge är utbildningssyste-
mets kapacitet. I Blekinge liksom runt om i Sverige inkluderar det flera viktiga aktörer, i 
första hand kommunerna samt statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen, Myndig-
heten för yrkeshögskola och högskolan. Därtill är en avgörande aktör arbetsgivarna, vars 
engagemang och delaktighet ofta är nödvändigt för att säkra att yrkesutbildningar håller 
hög kvalitet. Yrkesutbildningar på gymnasienivå är i regel dyra att leverera och mycket 
tyder på att resurserna som investeras generellt sett är lägre än vad som är samhällsekono-
miskt motiverat. Det kan handla om undermålig utrustning men också om att det finns för 
svaga incitament för att locka till sig de bästa lärarna. Detta är naturligtvis också kopplat 
till den aktuella utbildningens attraktionskraft. Slutligen så är kompetensförsörjningen i 
Blekinge, liksom de flesta andra län i Sverige, i behov av ett övergripande kompetensför-
sörjningsunderlag på länsnivå. Det finns i dagsläget ingen formaliserad och enhetlig pro-
cess för att avgöra vilka som är de viktigaste kompetensförsörjningsbehoven i länet inom 
relevant tidshorisont. Det finns därmed inget övergripande, enhetligt underlag för att di-
mensionera länets olika utbildningssystem.   



 

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017 Blekinge län 
 

 

46  

Befolkning och arbetskraft 
Nettoinflyttningen till länet dämpas kraftigt 
Blekinge har nästan varje år haft en nettoinflyttning till länet (större antal in- än utflyttade) 
bland befolkningen i arbetsför ålder sedan 2003, det vill säga om man räknar in flyttflöden 
mot såväl övriga Sverige som utlandet, i åldern 16-64 år. Under samma period har det varje 
år skett en nettoutflyttning från länet till övriga Sverige, något som pågått varje år sedan 
slutet av 90-talet. Sedan andra halvan av 00-talet har invandringsflödena till länet varit 
historiskt höga och det har gjort att det totala inflyttningsnettot ändå varit positivt under 
alla år därefter, med undantag för en kort period 2011-2012.   

Till skillnad mot exempelvis ett storstadslän som Skåne har flyttflödena till och från Blek-
inge en starkare koppling till den rådande situationen på arbetsmarknaden. Följaktligen 
var nettoutflyttningen från Blekinge till andra län i Sverige rekordstor under finanskrisåren 
2008 och 2009, då industrin drabbades särskilt hårt. Men eftersom det skedde under en 
period med stora invandringsflöden blev den totala inflyttningen till Blekinge (från övriga 
Sverige och utlandet) ändå större än den totala utflyttningen från länet (till övriga Sverige 
och utlandet). Under 2012 sammanföll en marginell nettoinvandring till länet med den 
största nettoutflyttningen gentemot andra län sedan 2009. I en tillbakablick framstår net-
toutflyttningen från länet under 2011 och 2012 som tillfälliga avvikelser. 2013 noterades en 
påtaglig minskning av nettoutflyttningen mot andra län från Blekinge samtidigt som net-
toinvandringen åter ökade kraftigt. Båda trenderna har fortsatt och förstärkts fram tills ny-
ligen. 2015 var nettoutflyttningen mot andra län nästan utraderad (- 108 personer) men 
ökade åter kraftigt förra året (- 488), till de högsta nivåerna sedan 2012. Sannolikt förklaras 
det framförallt av en ökad utflyttning av de många nyanlända som kommit till Blekinge 
sedan 2014. Det innebär i så fall att nettoutflyttningen kommer fortsätta att öka under pro-
gnosperioden. Nettoinvandringen till Blekinge nådde 2014 (+ 1 042 personer) samma ni-
våer som registrerades toppåren 2007-2009 och de nya rekordnivåerna 2015 (+ 1 559) och 
2016 (+ 1 938) har varit långt högre än de tidigare toppnoteringarna. I år bedöms nettoin-
vandringen gentemot länet minska ganska påtagligt och minskningen förväntas bli star-
kare nästa år. Sammantaget är bedömningen att det totala flyttningsöverskottet i länet 
kommer att minska kraftigt från de rekordnivåer som noterats 2015 (+ 1 451) och 2016 
(+ 1 450), för att nästa år snarare hamna kring den tidigare rekordnivån från 2014 (+ 774). 

Inflödet till arbetskraften fortsätter men avtar snabbt  
Arbetskraften, det vill säga de personer i arbetsför ålder som står till arbetsmarknadens 
förfogande,22 har ökat nästan varje år efter 2009. Undantaget är 2013 och i marginell ut-
sträckning även 2014, då det dystra arbetsmarknadsläget gav starka motiv till att söka sig 
bort från länets arbetsmarknad och då tillskottet av nyanlända till arbetskraften var relativt 
begränsat. Den annars entydiga utvecklingen med ökande arbetskraft, som inte minst gällt 

22 En konventionell men teoretisk definition av arbetskraften är att den består av den del av befolk-
ningen som räknas till arbetsför ålder samt vill och kan arbeta. På grund av svårigheten att mäta in-
dividers ”kan” och ”vill” förekommer olika mätmetoder och här avses den Registerbaserade arbets-
kraften (se ”Definitioner”, bilaga 2). Dubbelräkning förekommer så summan är en approximation av 
antalet individer i arbetskraften enligt den här definitionen.  
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på riksnivå och i synnerhet för storstadslänen, ska ses mot bakgrund av flera politiska re-
former som infördes under den förra regeringen. Dessa har syftat till att i högre utsträck-
ning få den arbetsföra delen av befolkningen att stå till arbetsmarknadens förfogande. Till 
exempel har reformering av arbetslöshetskassan och inkomstskatten uttryckligen införts 
med sådana motiv och sannolikt haft en positiv effekt på arbetskraftens storlek. Det är dock 
oklart hur stor den effekten har varit och är. Sedan början av det här årtiondet har det så 
kallade Etableringsuppdraget (Etableringen) (sedan 2011) samt reformeringen av sjukför-
säkringen (sedan 2010) medfört att två nya kategorier av arbetssökande sökt sig till arbets-
marknaden, nämligen nyanlända invandrare respektive personer med sjukersättning som 
prövas mot arbetsmarknaden. Därför har gruppen arbetssökande som kategoriseras som 
Nyanlända23 respektive Funktionsnedsatta24 ökat mycket kraftigt på senare år. Inflödet till 
den senare gruppen har präglats av inledningsvis stora överföringar från Försäkringskas-
san till Arbetsförmedlingen, som bedöms ha minskat påtagligt och i dagsläget normali-
serats.  

Däremot väntas inflödet av nyanlända tillta och fortsätta att ha stor påverkan på arbets-
kraftens storlek. Inflödet har ökat mycket kraftigt varje år sedan införandet av Etable-
ringen. 2015 ökade inflödet till Etableringen mycket kraftig, då rekordnivån på 695 nyin-
skrivna personer från året innan ökade till 1 048. Det rekordstora antalet asylsökande till 
Sverige under det tredje och fjärde kvartalet 2015 har genererat ett stort inflöde till Etable-
ringen i Blekinge sedan i somras. Trots påtagligt dämpat inflöde fram till dess, på grund av 
fördröjda handläggningstider hos Migrationsverket, ökade inflödet ytterligare under 2016 
(1 173 nyinskrivna). Inflödet har minskat från höga nivåer under det första kvartalet i år 
och de senaste månaderna har inflödet nästan halverats, ner till de lägsta nivåerna sedan 
början av 2015. Arbetsförmedlingens bedömning är att i stort sett samtliga beslut kopplade 
till Blekinge och det stora antalet asylansökningar från 2015 nu handlagts av Migrations-
verket. Inflödet till Etableringen förväntas fortsätta vara lågt under resten av 2017 och för 
helåret är prognosen att drygt 900 nya skrivs in. De senaste månadernas inflöde antyder 
dock att helårssiffran kan bli ännu lägre. För 2018 är prognosen drygt 400 nyinskrivna och 
sammantaget innebär det att Etableringen fortsätter att stå för det enskilt största inflödet 
till arbetskraften i Blekinge under prognosperioden. Även inflödet från högre studier fort-
sätter att generera ett jämnt och betydande inflöde till arbetskraften. I mindre utsträckning 
bidrar också den starka konjunkturen till en ökad arbetskraft i länet.    

Utflyttningen från Blekinge till andra län förväntas däremot öka till följd av de senaste 
årens invandring och verka i motsatt riktning. Sedan 2008 har också tillskottet till den ar-
betsföra delen av befolkningen som beror på åldrande (de som fyller 16 år) varit mindre än 
utflödet (de som fyller 65 år). Befolkningsminskningen som beror på åldrande förväntas ha 
kulminerat under 2013 för att plana ut på historiskt höga nivåer därefter. Nästa år minskar 
antalet personer som når pensionsålder påtagligt och blir den minsta 65-årskullen på över 
tio år. Men å andra sidan förväntas de mycket små årskullar upp till de som fyller 21 år det 
innevarande året innebära att inflödet till arbetsmarknaden som beror på åldrande blir 
mycket litet. Minskningen av individer i åldersgruppen 18-24 år som beror på åldrande blir 

23 Se ”Definitioner”, bilaga 2. 
24 se ”Definitioner”, bilaga 2.  
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i år den starkaste sedan början av 70-talet. Den samlade bedömningen är att åldrandeef-
fekten totalt sett fortsätter att generera ett stort utflöde från arbetskraften men att det däm-
pas påtagligt nästa år.  

Efter två års minskningar i arbetskraften ökade den åter mycket kraftigt i Blekinge under 
2015 (+ 808 personer), med den högsta ökningen sedan 2010. Förra året bedöms arbets-
kraften ha fortsatt att öka mycket kraftigt (+ 700) men ändå med klart färre antal individer 
än året innan. Prognosen är att arbetskraften fortsätter att öka under prognosperioden men 
i allt svagare takt. I år ökar den med nästan 560 personer och nästa år ökar den med endast 
240 personer.25  

 

 

 

 

  

25 Se ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015: Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 45-47) för 
en mer utförlig beskrivning av arbetskraftens utveckling under de senaste åren. 
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen 

Arbetslöshetens utveckling 
Antalet inskrivna arbetslösa26 mer än fördubblades under 2008 och 2009, från 4 30o i ja-
nuari 2008 till 8 900 i januari 2010. Som Diagram 14 visar har arbetslösheten haft en av-
vikande negativ utveckling i Blekinge, framförallt efter det att den vände uppåt under andra 
halvan av 2007 och fram till 2010. Med undantag för en kort period kring årsskiftet 
2013/2014 har arbetslösheten minskat i svagare takt i Blekinge jämfört med hela riket fram 
tills för ett år sedan. I början av förra året började även arbetslösheten i Blekinge minska 
och sedan i maj ökar den i snabbare takt än på riksnivå. För hela riket har arbetslösheten 
minskat sedan slutet av 2013 men började öka igen i mars i år. Minskningstakten i Blekinge 
var dubbel så hög som för riket under förra årets avslutande halvår, och även om minsk-
ningstakten dämpats sedan slutet av 2016 fortsätter arbetslösheten minska påtagligt i lä-
net. Det senaste året har den starka arbetsmarknaden i Olofström och nordöstra Skåne gett 
stora arbetslöshetsminskningar i Olofström och Sölvesborg. Sedan slutet av förra året är 
det framförallt i Karlskrona som arbetslösheten har minskat mycket men de flesta måna-
derna därefter har arbetslösheten varit minskande i länets alla kommuner.27  

 

26 Begreppet ”inskrivna arbetslösa” är Arbetsförmedlingens officiella arbetslöshetsmått och ibland 
används ”arbetslösa” som förkortning i texten (se ”Definitioner”, bilaga 2). Detta verksamhetsmått är 
det som är närmast jämförbart med Sveriges officiella och internationellt jämförbara arbetslöshets-
mått från AKU, som tillhandahålls av SCB.    
27 Se ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016: Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 54-55) för 
en mer utförlig beskrivning av arbetslöshetens utveckling under de senaste åren. 
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Prognosen är att arbetslösheten i Blekinge fortsätter att minska i dämpad takt under det 
här året, med en dämpad takt i ökningen av både arbetskraften och sysselsättningen. Fram-
förallt är det sysselsättningstillväxten som försvagas och därför blir också minskningen i 
antalet arbetslösa mindre i år än förra året. Arbetslösheten ökar förmodligen i Ronneby och 
sannolikt också i Karlshamn. Under 2018 är det framförallt arbetskraftens ökning som 
dämpas vilket gör att arbetslösheten minskar med ett något större antal personer än under 
2017. Under det fjärde kvartalet förra året var det i genomsnitt 7 615 som var inskrivna som 
arbetslösa i Blekinge och prognosen är att i genomsnitt knappt 7 380 personer kommer att 
vara arbetslösa under kvartal fyra i år. I genomsnitt förväntas drygt 7 060 personer stå in-
skrivna som arbetslösa under det fjärde kvartalet nästa år.28  

Arbetslöshetens sammansättning 
Den relativa arbetslösheten i Blekinge är mycket högre än vad den är totalt sett i riket (Ta-
bell 1). Under det sista kvartalet 2016 och första kvartalet i år var det i genomsnitt 10,4 
procent av Blekinges arbetskraft som var arbetslös. Det innebär att den bland samtliga län 
i Sverige endast överträffades av arbetslöshetsnivån i Gävleborgs (11,3 %) och Söderman-
lands län (10,9 %). För hela riket var den relativa arbetslösheten 7,7 procent och i de an-
gränsande och likaledes industritunga Kronoberg och Kalmar län var arbetslösheten 8,5 
respektive 8,3 procent under samma period. 

Tabell 1: arbetslöshetens struktur i Blekinge län; inskrivna arbetslösa (16-64 år) som 
andel av Registerbaserad arbetskraft för respektive grupp (genomsnitt av kvartal 4 2016 
och kvartal 1 2017). 

 

Den höga arbetslöshetsnivån i Blekinge beror inte i första hand på att grupper som gene-
rellt sett har en svagare ställning på arbetsmarknaden är överrepresenterade bland befolk-
ningen i arbetsför ålder. Varken andelen unga eller förgymnasialt utbildade individer är 
avvikande hög bland Blekinges befolkning i åldern 16-64 år, och när det gäller utrikes födda 
individer är andelen lägre än riksgenomsnittet. Sett till länets arbetslöshetsstruktur är den 
dominerande orsaken till den höga arbetslösheten att även inrikes födda Blekingebor har 
förhållandevis svårt att få ett arbete, med en arbetslöshet på 6,1 procent jämfört med 4,2 

28 Se avsnittet ”Prognos över sysselsättning och arbetslöshet” för en mer utförlig beskrivning av orsa-
kerna bakom den prognosticerade utvecklingen för arbetslösheten. 
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för-
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Efter-
gymnasi

al

Olofström 11,9 12,5 11,4 19,1 7,8 6,3 30,4 28,8 7,9 11,7

Karlskrona 8,9 7,7 10,0 17,1 6,2 5,4 33,2 27,8 8,1 5,4

Ronneby 14,1 12,5 15,5 26,6 9,4 7,4 49,5 37,3 10,3 10,4

Karlshamn 10,0 9,0 11,0 18,6 7,1 6,0 36,7 26,4 8,3 7,2

Sölvesborg 9,5 8,8 10,1 20,2 7,3 6,5 29,1 21,8 8,3 5,5

Länet 10,4 9,3 11,4 19,5 7,2 6,1 36,3 28,8 8,5 6,9

Riket 7,7 7,1 8,3 11,3 6,3 4,2 22,3 22,6 6,3 5,1
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16-64 år
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procent på riksnivå. Den här gruppen står fortfarande för knappt hälften av alla inskrivna 
arbetslösa i Blekinge. Men gruppen har minskat varje månad de senaste tre åren samtidigt 
som inflödet av nyanlända varit stort. Så andelsmässigt handlar det om en mycket kraftig 
minskning jämfört med vid första kvartalet 2013, då nästan tre av fyra inskrivna arbetslösa 
var födda i Sverige. För första gången står Blekinges siffror inte heller ut som låga mot 
övriga riket. På riksnivå har andelen inrikes födda också minskat kraftig under samma pe-
riod för att numera utgöra hälften av de arbetslösa, alltså en marginellt större andel än för 
Blekinge. Men framförallt har andelen utomeuropeiskt föddas andel av de arbetslösa ökat 
mycket kraftigt i Blekinge. Första kvartalet 2013 stod gruppen för 14 procent av de arbets-
lösa men utgör numera 41 procent av samtliga arbetslösa, jämfört med 38 procent på riks-
nivå.  

Numera är det bara drygt 400 fler inrikes födda som är arbetslösa jämfört med innan fi-
nanskrisen började få genomslag på Blekinges arbetsmarknad. Men antalet inrikes födda 
arbetslösa förväntas fortsätta minska i snabb takt. Bedömningen är att gruppen vid slutet 
av 2017 bara är något större jämfört med tio år tidigare och att antalet inrikes födda är klart 
färre vid slutet av 2018. Ökningen av antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa har däremot 
pågått utan avbrott sedan slutet av 2007. Den tilltog kraftigt förra året för att kulminera i 
50-procentiga ökningar i början av sommaren 2015. Därefter har ökningstakten mattats av 
successivt fram till i slutet av förra sommaren. Då tilltog ökningstakten igen i samband med 
att inflödet till Etableringen ökade kraftigt fram till första kvartalet i år. De senaste måna-
derna har ökningstakten åter börjat avta och den utvecklingen förväntas fortsätta under 
hela prognosperioden. Bedömningen är ändå att antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa 
fortsätter att öka, så att den allt svagare ökningstakten inte vänds till en minskande utveckl-
ing under prognosperioden. 

Den kanske viktigaste förklaringen till den höga arbetslösheten i Blekinge är att länet drab-
bades särskilt hårt av finanskrisen.29 I stor utsträckning gällde det inrikes födda individer 
som hade ett arbete. Sedan början av 2008 har det dessutom skett en mycket kraftig ökning 
av utomeuropeiskt födda arbetslösa samt arbetslösa med funktionsnedsättning. Även om 
det gäller ökningar från relativt låga nivåer handlar det om ytterligare ungefär 2 800 re-
spektive 1 000 arbetslösa individer från två grupper som kännetecknas av en särskilt svag 
ställning på arbetsmarknaden. De procentuella ökningarna (+ 763 respektive + 166 pro-
cent) är därtill långt högre än de som gäller för riket. Sedan början av 2008 har andelen 
arbetslösa som är utomeuropeiskt födda mer än femdubblats, från åtta procent av de ar-
betslösa till nästan fyra av tio arbetslösa, medan andelen funktionsnedsatta ökat från 15 till 
22 procent.30 

Det innebär att även om den proportionerna på dessa generellt sett svaga grupper på ar-
betsmarknaden inte är anmärkningsvärt stora i Blekinge så har de kännetecknats av 

29 Se ”Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2012 Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2012, s. 10-11) för 
mer utförlig jämförelse av sysselsättningens utveckling i Blekinge jämfört med andra län och bransch-
vis under åren 2007-2010. 
30 Jämförelseperioden som avses är kvartal ett 2008 till kvartal ett 2017 och notera att det inte handlar 
om unika individer eftersom en arbetslös individ kan räknas som både utomeuropeiskt född och 
funktionsnedsatt.  
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mycket kraftiga ökningar under 10-talet. Det har sammanfallit med en finanskris där Ble-
kinge var ett av de värst drabbade länen i landet, vilket får ses som huvudförklaringen till 
den höga arbetslöshetsnivån i Blekinge idag. Ett trendbrott på länets arbetsmarknad var 
att antalet funktionsnedsatta minskade under andra halvan av 2014, för första gången se-
dan 2008. Under flera år fram till dess hade gruppen växt med tvåsiffriga procentsiffror 
varje månad. Det har sannolikt att göra med både ändrade regler kring sjukskrivning hos 
Försäkringskassan, som infördes 2010, liksom ökad benägenhet att kategorisera funktions-
nedsatta hos Arbetsförmedlingen.31 Ökningen har varit avvikande stor i Blekinge men de 
senaste åren har gruppen funktionsnedsatta mer tydligt följt konjunkturutvecklingen, vil-
ket innebär att gruppen minskat ganska snabbt det senaste året (se Figur 17). 

I Blekinge är arbetslösheten bland de utrikes födda 36 procent av arbetskraften. Den siffran 
är hög även om man beaktar de allmänt höga arbetslöshetsnivåer som gäller för länet jäm-
fört med riksgenomsnittet. En viktig förklaring till den höga arbetslöshetsnivån är att in-
flödet av nyanlända till Etableringen i Blekinge var mycket stort under en period från halv-
årsskiftet 2014 till början av 2016, också jämfört med den mycket kraftiga utvecklingen för 
hela riket under samma period. Det betyder att en oproportionerligt stor andel av de utrikes 
födda i Blekinge har varit en i sammanhanget mycket kort tid i Sverige. Andelen utomeuro-
peiskt födda bland de utrikes födda arbetslösa är numera 79 procent och därmed högre än 
de 77 procent som är andelen på riksnivå. Till den jämförelsen bör man alltså ha i åtanke 
att det sannolikt är en större andel av de utomeuropeiskt födda i Blekinge som har varit i 
Sverige mindre än tre år. En annan förklaring är att flyktinginvandringen till Blekinge varit 
relativt begränsad före 2014 jämfört med hela riket. Det innebär att de nätverk och arbets-
tillfällen som byggts upp av invandrare som varit en längre tid i Sverige är relativt outveck-
lade i länet. Landsmän som är mer etablerade på svensk arbetsmarknad är i regel en viktig 
första ingång till arbetsmarknaden. I många svenska kommuner har det skapats helt nya 
segment inom den privata tjänstesektorn, eller så har invandringen omvandlat etablerade 
verksamheter eller väckt liv i försvinnande små näringsgrenar. Det handlar i stor utsträck-
ning om den i Blekinge så underdimensionerad privata tjänstesektorn, och huvudsakligen 
om tjänster riktade mot privata konsumenter (till exempel restauranger, cykelverkstäder, 
biltvätterier och frisörsalonger) samt delar av handelssektorn (till exempel jourbutiker, 
specialiserade livsmedels- eller fackbutiker samt resebyråer och valutaväxlingskontor). 
Därtill har invandringen genererat arbetskraftsförsörjning till transportsektorn (taxi- och 
busschaufförer) liksom städ- och restaurangbranschen samt ”gröna näringar”. Invand-
ringen har visat en anmärkningsvärd dynamik i hur nya jobb skapas och den är rimligen 
inte fullt utnyttjad i Blekinge jämfört med många andra län. En tredje och sista viktig för-
klaring till den höga arbetslösheten bland utrikes födda är att Blekinge har en näringslivs-
struktur med relativt få ”ingångsjobb”, med en förhållandevis liten privat tjänstesektor.32    

31 Kategoriseringen av funktionsnedsatta ger större möjlighet till insatser inom ramen för Arbetsför-
medlingens arbetsmarknadspolitiska insatser. Se ”En möjliggörande arbetsmarknadspolitik? Arbets-
förmedlingens utredning och klassificering av klienters arbetsförmåga, anställbarhet och funktions-
hinder” (Jakobsson och Seing, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2013) för en studie som pekar mot att 
klassificeringen av funktionsnedsatta blivit mycket vanligare inom Arbetsförmedlingens verksamhet.  
32 Detta är också en av huvudförklaringarna till att ungdomsarbetslösheten i Blekinge är så hög. Se 
avsnittet nedan och även referens till mer utförlig analys i nästa fotnot. 
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Ungdomsarbetslöshet  
Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i Blekinge är högst i landet, som i Sverige uppgår till 
11,3 procent av arbetskraften (Tabell 1). I Blekinge är siffran 19,5 procent och endast mar-
ginellt högre än i Gävleborg (19,5 %). Inga andra län är i närheten av den nivån.33 Samtliga 
kommuner i Blekinge har en mycket hög ungdomsarbetslöshet men i Ronneby är mer än 
var fjärde ungdom i arbetskraften utan arbete. Tillsammans med Östra Göinge, i nordöstra 
Skåne, är det den högsta andelen bland samtliga kommuner i Sverige. Tidigare var det ung-
domsarbetslösheten i Olofström som var högst i landet men antalet arbetslösa ungdomar i 
kommunen har minskat mycket kraftigt sedan förra året. I Sölvesborg är ungdomsarbets-
lösheten lägre men sticker ändå ut med tanke på att den totala arbetslösheten i kommunen 
är i nivå med den i Karlshamn och Karlskrona. 

När finanskrisen drabbade länet var det i stor utsträckning de yngsta på arbetsmarknaden 
som blev arbetslösa. Finanskrisen sammanföll dessutom med en demografisk utveckling 
där befolkningen i åldern 18-24 år ökade mycket kraftigt i Blekinge under åren 2008-2010. 
Den delen av befolkningen minskade knappt 2012 men för första gången sedan 2003. 
Minskningen har fortsatt därefter och under 2014 och 2015 har den negativa åldrandeef-
fekten varit historiskt stark, med stora ålderskullar som fyllt 25 år och små som fyllt 18. 
Effekten förstärktes ytterligare förra året och i år fås den starkaste minskningen sedan bör-
jan av 70-talet. Nästa år förväntas en viss dämpning av den negativa åldrandeeffekten men 
den blir ändå historiskt stark. Sammantaget innebär det att de små ålderskullarna från 90-
talets andra hälft kommer att fortsätta skapa ett minskat tryck på inflödet till arbetslöshet 
bland ungdomar under prognosperioden. Bedömningen är att antalet arbetslösa ungdomar 
kommer fortsätta att minska under 2017, men i betydligt svagare takt.  

Arbetslösa med särskilt utsatt ställning mot nya rekordnivåer 
Nedgången på arbetsmarknaden under finanskrisen gav ett stort utflöde till arbetslöshet 
under närmare två år, som avtog och vände först kring årsskiftet 2009/2010. Den kraftfulla 
ökningen av antalet arbetslösa som varit utan arbete i mindre än sex månader, enligt Dia-
gram 15, är ett resultat av det stora flöde av personer som gick från arbete till arbetslöshet 
under den perioden. Knappt två år efter att nedgången på arbetsmarknaden började inled-
des återhämtningen. Diagrammet visar att de som varit arbetslösa kortast tid (mindre än 
sex månader) också var de som kom ut till arbete snabbast. Det visar också att de som hade 
varit arbetslösa 6-12 månader tog del av återhämtningen på arbetsmarknaden kort därefter 
liksom att utvecklingen aldrig vände för de som varit arbetslösa i mer än två år. Med andra 
ord var det i stor utsträckning de som gick från sysselsättning till arbetslöshet under finan-
skrisen som gick i motsatt riktning under återhämtningsperioden, alltså från arbetslöshet 
till arbete. Ökningen av antalet individer som varit arbetslösa i mer än två år började avta 
2011, som en eftersläpning av att det då hade gått två år sedan det stora utflödet till arbets-
löshet under finanskrisen började avta. Sedan slutet av 2012 har antalet i stort sett rört sig 

33 Det finns åtminstone tre huvudförklaringar till den höga ungdomsarbetslösheten i länet. Den första 
är att arbetslösheten generellt sett är hög, vilket naturligtvis även drabbar de yngsta på arbetsmark-
naden. Dessutom innebär näringslivsstrukturen i Blekinge att arbetsmarknaden erbjuder förhållan-
devis få ”ingångsjobb” och en tredje förklaring är att industrin i Blekinge är mindre benägen att an-
ställa yngre arbetskraft. Se ”Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2012 Blekinge län” (Arbetsför-
medlingen, 2012) för mer utförlig analys.  
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sidledes. Samtidigt är det tydligt att de som varit arbetslösa kortare tider har påverkats av 
förändringar i efterfrågan på arbetsmarknaden. Det negativa trendbrottet under 2014 för 
de individer som varit arbetslösa kortast tid i Diagram 15 sammanfaller med en viss för-
svagning av arbetsmarknaden under samma period. Men utvecklingen förstärks av ett kraf-
tigt ökat inflöde av nyanlända. Inflödet mattades under en period mellan somrarna 2015 
och 2016 för att åter ta fart efter det. Under prognosperioden väntas utvecklingen vända 
nedåt igen till följd av påtagligt minskat inflöde av nyanlända. 

 I dagsläget har nästan var fjärde inskriven arbetslös i länet varit utan arbete i minst två år 
(trendade och säsongsrensade värden). Det är en andel som stigit rejält sedan början av 
2009, då endast sex procent hade varit utan arbete i minst två år, för att i slutet av 2012 
stabilisera sig på dagens höga nivåer. Den här gruppen består i stor utsträckning av de per-
soner som inte heller lyckades komma ut i arbete under återhämtningsperioden på länets 
arbetsmarknad, som avbröts 2011. Eftersom inflödet till Etableringen ökat i stigande takt 
under flera år förväntas andelen fortsätta stiga under prognosperioden.  

 

Förutom lång tid i arbetslöshet finns en rad andra attribut som i allmänhet indikerar att 
individen ifråga har svårt att komma ut i arbete och har en ”utsatt ställning” i det avseendet. 
Diagram 16 visar att gruppen med ”utsatt ställning” (Utsatta) är i klar majoritet, enligt de-
finitionen att det handlar om arbetslösa individer som dessutom är förgymnasialt utbil-
dade, äldre (55-64 år), utomeuropeiskt födda och/eller funktionsnedsatta. Övriga inskrivna 
arbetslösa (Övriga) minskade som väntat under återhämtningen på arbetsmarknaden 
2010-2011 men den märktes också i form av en avtagande ökning av antalet Utsatta. Under 
2013 års återhämtning har gruppen Övriga som väntat minskat igen. Men en viktig skillnad 
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mot återhämtningen 2010-2011 är att den positiva utvecklingen även hann få tydligt ge-
nomslag på gruppen Utsatta, innan den kom av sig under förra året. Efter att ökningstakten 
i inflödet till Etableringen åter ökat under andra halvan av förra året och fram till nyligen 
har det också fått omedelbart genomslag på trenden för Utsatta i Diagram 16. Men bedöm-
ningen är att ökningen av antalet Utsatta åter vänder nedåt och minskar svagt i takt med 
att inflödet till Etableringen dämpas. 

 

I Diagram 17 fångas att den negativa vändningen kring halvårsskiftet 2014 påverkade samt-
liga undergrupper till gruppen Utsatta, men bland utomeuropeiskt födda handlar det om 
en ökning som är utomordentligt kraftig. Även bland undergruppen förgymnasialt utbil-
dade arbetslösa var ökningen stark men också den ökningen drivs helt och hållet av ök-
ningen av utomeuropeiskt födda. Ökningen av gruppen Utsatta under de senaste två åren 
förklaras därmed i stort sett uteslutande av att antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa 
ökar. Det är en undergrupp som under 2013 blev större än ”55-64 år”, som under slutet av 
2014 växte sig större än ”personer med funktionsnedsättning” och som i början av 2016 är 
den största gruppen.  
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Under årets första kvartal uppgick antalet Utsatta till i genomsnitt nästan 5 650 personer 
per månad, vilket är långt mer än en fördubbling från de knappt 2 200 personer som gällde 
under samma kvartal 2008 och alltså vid finanskrisens början. I betydande utsträckning 
handlar det om äldre och framförallt förgymnasialt utbildade som förlorade jobbet under 
finanskrisen och under nedgången efter den korta återhämtningen 2010-2011. Följaktligen 
har också de långtidsarbetslösa ökat dramatiskt: antalet arbetslösa som varit utan arbete i 
minst två år har nästan fyrdubblats, från färre än 500 personer till nästan 1 700 under 
samma period. Den enskilt största förändringen på länets arbetsmarknad, och den svåraste 
utmaningen, består ändå i att antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa ökat mycket kraf-
tigt. För den här gruppen handlar det om nästan en niofaldig ökning, från drygt 250 till 
närmare 2 800 personer, under samma period. Även om inflödet till Etableringen har däm-
pats och utvecklingen förväntas fortsätta under prognosperioden, är bedömningen att an-
talet utomeuropeiskt födda arbetslösa fortsätter att öka men i dämpad takt.   
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Utmaningar på länets arbetsmarknad 
De senaste åren har en allt tydligare bild växt fram som visar att Blekinges arbetsmarknad 
står inför en komplicerad och omfattande utmaning kring den framtida kompetensförsörj-
ningen. Den demografiska situationen med allt yngre och äldre befolkning skapar både 
stora behov och minskad tillgång till kompetens under det kommande decenniet, och redan 
idag är bristsituationen mycket svår samtidigt som de senaste årens invandring medfört ett 
stort antal arbetslösa Blekingebor.34 Liksom i andra län präglas arbetsmarknadssituat-
ionen i Blekinge av en extremt tudelad arbetsmarknad. De allra flesta i länet har inga större 
problem att få ett arbete och försörja sig medan en växande grupp av framförallt förgym-
nasialt utbildade och utomeuropeiskt födda har mycket svårt att etablera sig på arbets-
marknaden.35 

Strategiskt viktiga bristyrkens attraktionskraft, liksom länets attraktionskraft i allmänhet 
och utbildningssystemets funktionssätt framstår som nyckelkomponenter för att etablera 
en fungerande kompetensförsörjning i Blekinge. Länets kommuner är särskilt viktiga ak-
törer genom att fungera som såväl huvudsaklig arbetsgivare till strategiskt viktiga bristyr-
ken som huvudman för merparten av utbildningssystemet. Samverkan kring dessa två rol-
ler framstår som avgörande med tanke på att besluten tas på kommunal nivå medan effek-
terna i stor utsträckning är regionala. Men nyckelaktörer finns också på statlig nivå (exem-
pelvis Arbetsförmedlingen, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Myndigheten för yrkes-
högskola) och regionalt (exempelvis landstinget, Region Blekinge, Techtank, Teknikcollege 
Sydost samt YH Syd), samtidigt som perspektivet från det lokala näringslivet och stora pri-
vata arbetsgivare är nödvändigt för att få en välfungerande kompetensförsörjning. I dags-
läget finns en rad intressanta samverkansinitiativ kring kompetensförsörjningen i länet, 
där några exempel är Delta Blekinge, Kunskapskällan i Ronneby, RÖK (Regional överens-
kommelse för nyanlända blekingar), Ungdomskraft samt samarbetet mellan BTH och 
Volvo. Samtliga samverkansinitiativ som idag finns kring arbetsmarknaden i Blekinge fo-
kuserar på en eller ett fåtal enskilda aspekter av kompetensförsörjningen. Men en viktig 
poäng gällande den utmaning som länet står inför är att den berör en lång rad samman-
kopplade frågor, aktörer, roller och funktioner.   

Blekinge, liksom många andra län i Sverige, saknar idag en övergripande och sammanhål-
len plattform för samverkan kring den regionala kompetensförsörjningens viktigaste ut-
maningar. En sådan samverkansinstitution måste involvera alla relevanta aktörer i syfte att 
kunna avgöra vilket fokus, vilka prioriteringar och vilken samordning som behövs för att 
säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen för länet, bortom myndigheters organisato-
riska gränser och det lokala perspektivet. För att möjliggöra de besluten måste en sådan 
plattform ha en fungerande process för att samla in, bearbeta och analysera arbetsmark-
nadsinformation, som därigenom klarar av att skapa ett kvalificerat beslutsunderlag. Slut-
ligen är en viktig aspekt av kompetensförsörjning i allmänhet att den involverar ett oräk-

34 Se fördjupningsrutan, ”Bristens konsekvenser och orsaker”, för en beskrivning och analys av bris-
tens viktigaste orsaker och konsekvenser i länet. Se även ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016: 
Blekinge län” (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 63-65) för mer utförlig beskrivning och analys av länets 
långsiktiga utmaning kring kompetensförsörjning.  
35 Se föregående avsnitt för statistik och analys kring grupper i länet som har svårt att konkurrera om 
jobben. ”Den svenska arbetsmarknaden och dess utmaningar” (IFAU, rapport 2017:5) är en färsk rap-
port som analyserar de grupper som har svårt att få ett arbete på nationell nivå, nämligen ”unga med 
svaga studieresultat, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade”. 
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neligt antal beslut, från politiska beslut och tjänstemannabeslut på olika nivåer till före-
tagsbeslut och individuella val gällande boende, utbildning och arbete. Ett viktigt slutresul-
tat av en sådan kompetensförsörjningsplattform måste därför vara att offentligt kommuni-
cera ut de strategiska behov, satsningar och prioriteringar som samverkats fram. På så sätt 
kan det fungera som ett kvalificerat underlag för alla de beslut som måste tas på eller i nära 
anslutning till arbetsmarknaden i länet. Dessutom kan det fungera som en gemensam ut-
gångspunkt för att, i andra riktningen, få in kompletterande arbetsmarknadsinformation 
från arbetsmarknadens olika aktörer. Därmed kan det fungera som en breddad plattform 
för informationsinhämtning och dialog mot bakgrund av en ständigt dynamisk arbets-
marknad.  

Bilagor 

Bilaga 1. Metod och urval 

Historia och syfte 
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken in-
fördes 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 materi-
alet 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 pro-
gnoser 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 ge-
nom 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, re-
kryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga ar-
betsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet. 
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekre-
tesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Ar-
betsförmedlingens undersökning. 

Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömning-
arna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan 
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statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmark-
naden. 

Urval och svarsfrekvenser 
Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av ar-
betsställen[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 nä-
ringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek[4] och region. Samma urval används nor-
malt 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 334 ar-
betsställen inom det privata näringslivet i Blekinge län och svarsfrekvensen blev 78 pro-
cent. 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 55 offentliga arbetsgivare i urvalet i Blekinge län och svarsfrekven-
sen uppgick till 87 procent. 

Bilaga 2. Definitioner 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet 
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efter-
frågeläget 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.  

Befolkning i arbetsför ålder 
Del av befolkningen som är i åldern 16-64 år, alltså i så kallad yrkesverksam ålder.  

Dagbefolkning  
Den förvärvsarbetande delen av befolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmark-
nadsstatistik (RAMS)), som består av alla som arbetar på aktuell ort.  

Funktionsnedsatta  
Med ”funktionsnedsatta” avses arbetslösa personer med ”funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga”, vilket är kategoriseringen som Arbetsförmedlingen använder i 

[3] Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats. 
[4] Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda. 
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sin verksamhet och som också gäller i den här rapporten. Arbetsförmedlingen har ett så 
kallat ”sektorsansvar för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken” (Förordning 
2007:1030 (5§), Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet, 2007), och för att de-
finieras som funktionsnedsatt krävs i regel ett medicinskt underlag och därtill en utredning 
som klargör individens arbetsförutsättningar. Det är den här gruppen som avses vid hän-
visningar till ”funktionsnedsatta” i den här rapporten.  

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

Nattbefolkning 
Den förvärvsarbetande delen av befolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmark-
nadsstatistik (RAMS)), som består av alla som bor på aktuell ort. 

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 mi-
nus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.  

Nyanlända  

I Arbetsförmedlingens verksamhet definieras nyanlända som utrikes födda personer vars 
vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstill-
stånd beviljat enligt Utlänningslagen (2005:716) 5 kap. 1, 2, 3, 3a, 4 och 6 §. Arbetsför-
medlingen ansvarar för den här gruppens etablering på arbetsmarknaden, enligt ”lagen 
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare”, det så kallade Etable-
ringsuppdraget. Det är den här gruppen som avses vid hänvisningar till ”nyanlända” i den 
här rapporten. 

Registerbaserad arbetskraft 
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av: 

1. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbets-
marknadsstatistik, RAMS). 

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 

3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 

Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbets-
förmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.  
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Relativ arbetslöshet 

Redovisas som kvoten mellan antalet inskrivna arbetslösa och den Registerbaserade ar-
betskraften. På grund av fördröjning i sysselsättningsstatistiken (RAMS, SCB) beräknas 
den relativa arbetslösheten i Arbetsförmedlingen verksamhetsstatistik (till exempel i må-
natliga pressmeddelanden) som andel av den senast uppdaterade registerbaserade arbets-
kraften. Det innebär att den registerbaserade arbetskraften som används i Arbetsför-
medlingen verksamhetsstatistik har en eftersläpning i aktualitet på mellan ungefär ett till 
två år. I beräkningarna av den prognosticerade relativa arbetslösheten används den pro-
gnosticerade registerbaserade arbetskraften vilket skiljer sig från beräkningen i verksam-
hetsstatistiken, där den senast tillgängliga nattbefolkningen används. För att kunna göra 
konsistenta jämförelser med den prognosticerade relativa arbetslösheten beräknas även 
historiska värden i den här rapporten med den aktuella nattbefolkningen (utan eftersläp-
ning), om inget annat anges. 

Bilaga 3. Arbetslöshetens konjunkturindikator för näringsli-
vet, hela Sverige 
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*För information om Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator, 
se bilaga 2. Säsongrensade data, trendvärden.

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator* 
för näringslivet i riket
våren 2007-våren 2017

Mycket svagare än normalt Normalt Mycket starkare än normalt
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för Blekinge 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 det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under
de närmaste fem och tio åren.

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 presenterar vi i december 2017.
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