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Analysavdelningen 

 

Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län oktober 2013 

8 295 (11,2 %) 

 

 

3 790 kvinnor (10,8 %) 
4 505 män (11,5 %) 
2 551 unga 18-24 år (28,4 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 
Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Blekinge län i slutet av oktober månad 

2013 

Utvecklingen ser positiv ut för både det svenska näringslivet och för hushållen. Inom 

industrin ser det ljusare ut då lageromdömena förbättras eftersom en mindre andel 

ansåg att färdigvarulagren var för stora än det var tidigare. Orderstockomdömena är 

dämpade men man räknar ändå med att kunna höja produktionen på några 

månaders sikt. Stämningsläget bland hushållen har förbättras och det ser även 

ljusare ut för detaljhandel, speciellt bilhandeln. Handlarnas framtida 

försäljningsutveckling är den mest positiva och har stigit till de starkaste sedan 

början av 2011. Den ekonomiska situationen i Europa har ljusnat även om 

arbetslösheten ligger kvar på rekordnivåer, det vill säga 11,6 procent.  

Lediga platser  

Antalet lediga platser som anmäldes till Blekinge läns arbetsförmedlingar uppgick till 

510 stycken under oktober månad i år. Det är en ökning med 5,9 procent, 29 platser, i 

jämförelse med samma månad förgående år. Flest nyanmälda platser finns inom 

branscherna vård- och omsorg och finansiell verksamhet (företagstjänster). I 

jämförelse med fjol har nyanmälda platser inom finansiell verksamhet och vård- och 

omsorg ökat med 54 respektive 32 stycken. 

 

Nyinskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande som fått arbete 

I oktober månad genomfördes 449 nyinskrivningar på arbetsförmedlingarna runtom 

i Blekinge län. Det har även skett en ökning av arbetssökande som har gått till arbete 

med 84 personer om en jämförelse görs med fjor. Män har under oktober månad i år, 

i jämförelse med ett år tidigare, skrivits in i mindre omfattning men däremot kommit 

ut i arbete i större omfattning. Kvinnor har däremot både skrivits in och kommit ut i 

arbete i mindre utsträckning än i fjol.  
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Personer berörda av varsel  

Under oktober månad varslades 23 personer om uppsägning i Blekinge län i 

jämförelse med motsvarande månad i fjol då 84 personer varslades. 

 

Personer utan arbete 

Antalet inskrivna arbetslösa i Blekinge län uppgick till 8 295 personer (11,2 %) i 

oktober månad. Förra året var motsvarande siffra 8 379.  Antalet inskrivna arbetslösa 

i Blekinge län har minskat med 1,0 procent i jämförelse med i fjol. 

 

Öppet arbetslösa 

I Blekinge län var 3 604 personer inskrivna som öppet arbetslösa under oktober 

månad. Det är en minskning med 8,8 procent i jämförelse med samma månad 

förgående år. Motsvarande siffra för ungdomar, 18-24 år, var 851, vilket motsvarar en 

minskning med 14,8 procent i jämförelse med fjol. Vidare var fler män än kvinnor 

inskrivna som öppet arbetslösa.  

 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick till 4 691 i oktober, en ökning 

med 5,9 procent (262 personer) sedan i fjol. Deltagare i Ungdomsgarantin har ökat 

med 2,1 procent (25 person) under oktober månad, i jämförelse med samma månad 

förra året. Arbetssökande inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin har också ökat, 

med 5,7 procent (128 personer). Fler har i regel även lämnat garantierna i år. För 

riket i sin helhet har antalet inskrivna arbetslösa ökat med 0,6 procentenheter 

jämfört med oktober månad förra året. Detsamma gäller för sökande i program med 

aktivitetsstöd där ökningen är 3,7 procent. 

 

Arbetssökande i arbete med stöd 

Antalet arbetslösa som har en anställning med stöd uppgick till 2 115 stycken i 

Blekinge län denna månad, en ökning med 12.4 procent i jämförelse med fjol. 

Anställning med stöd har ökat för både män (10,3%) och kvinnor (16%) i jämförelse 

med oktober månad 2012. 

 

Arbetslösa ungdomar 

I slutet av september månad var 2 551 ungdomar mellan 18-24 år arbetslösa i 

Blekinge län vilket motsvarar 28,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. I 

jämförelse med fjol har ungdomsarbetslösheten minskat med 1,3 procent (42 

personer). Blekinge är det län som har högst ungdomsarbetslöshet i Sverige. De 

kommuner i länet som påvisar högst ungdomsarbetslöshet är Ronneby och 

Olofström. I riket som helhet är ungdomsarbetslösheten 17,4 procent, vilket 

motsvarar drygt 95 000 personer. 
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Utrikesfödda på arbetsmarknaden 

Utrikesfödda har drabbats hårdast av den ekonomiska situationen i världen. Detta 

gäller framförallt utomeuropeiskt födda. I Blekinge län var 2 404 utrikesfödda 

personer, inskrivna som arbetslösa på länets arbetsförmedlingar i oktober. Det 

motsvarar 29,7 procent av den registerbaserade arbetskraften och ligger över rikets 

20,9 procent. Dessa siffror påvisar en ökning av utrikesfödda arbetslösa i länet med 

1,3 procent sedan i fjol. Flest utrikefödda arbetslösa återfinns i Ronneby och 

Karlskrona. 

 

Arbetslösheten i länets kommuner 

Nedan redovisas Blekinge läns inskrivna arbetslösa under oktober månad. 

Förändring i procentenheter redovisas också i jämförelse med motsvarande period 

förgående år. 

Karlshamn: 10,3 procent (- 0,4 procentenheter) 

Karlskrona: 10,8 procent (+ 0,3 procentenheter) 

Olofström: 13 procent (- 0,8 procentenheter) 

Ronneby: 12,6 procent (-0,4 procentenheter) 

Sölvesborg: 10,3 procent (- 0,7 procentenheter) 
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Tabell 1: Nya platser  2013-10 Tabell 2: Personer som fått arbete  2013-10

Antal Förändring Antal Förändring Antal Förändring Antal Förändring

Karlshamn 69 -51 Karlshamn 162 12 75 -7 87 19

Karlskrona 356 94 Karlskrona 379 36 173 -17 206 53

Olofström 24 -8 Olofström 77 4 39 4 38 0

Ronneby 56 -4 Ronneby 162 12 78 -14 84 26

Sölvesborg 34 -2 Sölvesborg 129 21 61 3 68 18

Blekinge län 539 29 Blekinge län 909 85 426 -31 483 116

Riket 49 344 -2 304 Riket 48 350 -87 23 936 -778 24 414 691

Förändring jämfört med 2012-10 Förändring jämfört med 2012-10

Kommun
Fått arbete Kvinnor Män

Region
Nya platser

 
 

 

 

 

 

Tabell 3a: Arbetslösa (16-64 år) per kön - 2013-10

Antal Förändring Andel Antal Förändring Andel Antal Förändring Andel

Karlshamn 1 543 -59 10,3 702 -24 9,9 841 -35 10,6

Karlskrona 3 408 119 10,8 1 516 91 10,2 1 892 28 11,4

Olofström 813 -27 13,0 414 -14 14,5 399 -13 11,8

Ronneby 1 701 -64 12,6 778 -39 12,2 923 -25 12,9

Sölvesborg 830 -53 10,3 380 -15 10,0 450 -38 10,6

Blekinge län 8 295 -84 11,2 3 790 -1 10,8 4 505 -83 11,5

Riket 401 930 2 404 8,5 187 470 -316 8,3 214 460 2 720 8,7

Arbetslösa = Öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd

Förändring = Förändring jämfört med 2012-10

Andel = l procent av den registerbaserade arbetskraften

Region
Samtliga Kvinnor Män

 
 

 

 

 

 

Tabell 3b: Arbetslösa ungdomar (18-24 år)  samt inrikes respektive utrikes födda - 2013-10

Antal Förändring Andel Antal Förändring Andel Antal Förändring Andel

Karlshamn 444 2 25,8 1 101 -95 8,1 442 36 30,7

Karlskrona 1 034 25 27,2 2 364 -18 8,4 1 044 137 33,5

Olofström 268 -23 30,1 554 -31 11,1 259 4 20,9

Ronneby 551 -3 33,1 1 223 -128 10,1 478 64 33,9

Sölvesborg 254 -43 27,9 649 -37 9,0 181 -16 20,7

Blekinge län 2 551 -42 28,4 5 891 -309 8,9 2 404 225 29,7

Riket 95 093 -5 468 17,4 241 347 -11 328 6,1 160 583 13 732 21,0

Arbetslösa = Öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd

Förändring = Förändring jämfört med 2012-10

Andel = l procent av den registerbaserade arbetskraften

Utrikesfödda
Region

18-24 år Inrikesfödda
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%)  

av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fakta om statistiken 

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den 

officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån 

(SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av 

arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet 

arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En 

annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns 

tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i 

program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad 

arbetskraft. 

 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 december 2013. 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku

