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Analysavdelningen 

 

Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 

7 650 (10,4 %) 

 

 

3 330 kvinnor (9,6 %) 
4 300 män (11,2 %) 
2 170 unga 18-24 år (25,5 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 
Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Blekinge län i slutet av augusti 2014 

Lediga platser  

Antalet lediga platser som nyanmäldes till länets arbetsförmedlingar1 uppgick till 525 

under augusti månad i år.2 I jämförelse med samma månad ett år tidigare har antalet 

lediga platser ökat med 40 stycken, motsvarande en ökning på åtta procent. Sedan 

2012 har ökningen av antalet nyanmälda lediga platser mattats av och månadens 

ökning avviker därmed positivt. Även förra månaden noterades en förhållandevis 

stark ökning men det är för tidigt för att tala om något trendbrott.  

 

Under de senaste månaderna är det framförallt vård- och omsorgssektorn som stått 

för den ökade platstillströmningen, efter en kraftig ökning den gångna månaden. 

Även handelssektorn och i mindre utsträckning hotell- och restaurang- liksom IT-

branschen har bidragit till de senaste månadernas starka utveckling.  

  

Fått arbete 

Under augusti påbörjade 800 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i 

Blekinge någon form av arbete, det vill säga nästan 12 procent färre än under augusti 

2013. Under inledningen av året ökade antalet inskrivna som fått arbete, jämfört med 

samma period året innan, men därefter har trenden varit tydligt minskande.   

  

Personer berörda av varsel  

Utöver antalet nyanmälda lediga platser är en annan grov indikator på hur 

arbetskraftsefterfrågan utvecklas arbetsgivarnas varsel om kommande uppsägningar. 

                                                           
1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till 

Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är generellt sett större i högkonjunktur 

än i lågkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler men 

omannonseringar och även felregistreringar kan förekomma. 

2 De flesta siffrorna i denna text är inte exakta och har avrundats till närmaste fem-, tio-, femtio- eller hundratal. 



  

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN  
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se 

De höga varseltal som drabbade Sverige och inte minst Blekinge under hösten och 

vintern för knappt två år sedan avtog avsevärt under förra året. Under de senaste tolv 

månaderna har det i genomsnitt varslats 56 personer per månad i Blekinge, vilket är 

klart lägre än genomsnittet på motsvarande 84 personer under förra året och 117 år 

2012. Under den gångna månaden varslades 75 personer, vilket är den högsta siffran 

sedan början av året men alltså ändå lägre än månadsgenomsnittet för förra året.  

 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen ökade med sju procent 

och uppgick därmed till 680 personer under den gångna månaden. Det är första 

månaden det här året som siffran är ökande jämfört med året innan, och ökningen är 

den största sedan juli förra året. I stort sett samtliga större åldersgrupper bidrog till 

ökningen men personer i åldern 55-64 år, alltså i den högsta åldersgruppen, stod för 

nästan halva ökningen. Gruppen avviker också genom att vara den enda som 

genomgående stått för ett ökande inflöde de senaste tre månaderna. Inflödet har 

därtill ökat för varje månad. 

 

Personer utan arbete 

Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i 

program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av augusti månad till 7 650 personer eller 

10,4 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år).3 Antalet personer utan 

arbete fortsätter därmed att minska och den gångna månadens siffra motsvarar en 

minskning med drygt 780 personer jämfört med samma månad året innan, en minskning 

motsvarande mer än nio procent. Trenden med kraftigt minskande antal arbetslösa i länet 

fortsätter därmed. Det är en minskande trend som varit kraftigare än den för riket som 

helhet.  

 

Däremot var antalet nyinskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen klart större än antalet 

inskrivna utan arbete som fick arbete under augusti månad. Det var därmed den första 

månaden det här året som bidrog till att öka antalet inskrivna arbetslösa. Att det totala 

antalet inskrivna arbetslösa ändå minskar, jämfört med augusti året innan, beror på att 

de nyinskrivna arbetslösa varit färre än de inskrivna arbetslösa som fått ett arbete under 

samtliga månader före augusti i år. Den positiva trenden i år dämpades dessutom kraftigt 

under juli månad. Med tanke på att det funnits en tydlig säsongseffekt de senaste två åren 

kan man vänta sig att arbetslöshetsminskningen kommer att dämpas under resten av 

året. Men enligt Arbetsförmedlingens prognos från i våras är länets arbetsgivare särskilt 

optimistiska inför det kommande året och då väntas den minskande arbetslösheten ta fart 

igen. 

 

                                                           
3 En konventionell definition av arbetskraften är de individer som kan och vill arbeta och som därigenom står 

till arbetsmarknadens förfogande. Olika mätmetoder förekommer och i Arbetsförmedlingens registerbaserade 

definition definieras arbetskraften som summan av de individer som står inskrivna som arbetslösa samt de som 

är sysselsatta.  
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Öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Antalet öppet arbetslösa i Blekinge, det vill säga inskrivna arbetslösa som inte deltar i 

någon arbetsmarknadspolitisk insats, uppgick till 3 830 personer vid slutet av augusti 

månad. Det är en minskning med åtta procent eller 334 personer jämfört med samma 

tidpunkt för ett år sedan.   

 

Antalet arbetslösa som deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program med 

aktivitetsstöd i Blekinge uppgick till 3 800 personer vid slutet av augusti månad. Det 

är en minskning med nästan 11 procent eller 450 personer jämfört med samma 

tidpunkt för ett år sedan. Öppet arbetslösa personer har i regel varit utan arbete en 

längre tid än de som deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program. Att den senare 

gruppen minskar mer (-11 %) än den förra (-8 %) beror sannolikt till stor del på att 

nettoinflödet av arbetslösa (antalet nyinskrivna arbetslösa minus antalet inskrivna 

arbetslösa som fått arbete) varit påtagligt minskande under hela året utom under den 

senaste månaden.  

 

I länets alla kommuner minskade antalet arbetslösa och genomgående var 

minskningen större bland arbetslösa som deltog i något arbetsmarknadspolitiskt 

program. Fortfarande avviker Olofström med sin mycket höga arbetslöshet som andel 

av arbetskraften. Sölvesborg sticker ut med den klart största procentuella 

minskningen av antalet arbetslösa, motsvarande en minskning med nästan var femte 

arbetslös jämfört med augusti året innan. Även för Karlskrona och Ronneby, det vill 

säga länets östra region, noteras kraftiga procentuella minskningar av antalet 

arbetslösa. 

• 9,7 procent i Karlshamn (-87 personer jämfört med augusti 2013)  

• 10,0 procent i Karlskrona (-367 personer)  

• 13,2 procent i Olofström (-24 personer) 

• 11,6 procent i Ronneby (-187 personer) 

• 9,3 procent i Sölvesborg (-117 personer) 

 

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska 

Även ungdomsarbetslösheten fortsätter minska och i augusti var 2 170 personer i 

åldern 18-24 år utan arbete, vilket är 425 färre än för ett år sedan. Det motsvarar en 

ungdomsarbetslöshet i Blekinge på 25,5 procent av arbetskraften. Fortfarande har 

länet den högsta ungdomsarbetslösheten i riket och Olofström den näst högsta 

ungdomsarbetslösheten (30,2 %) bland landets alla kommuner. 

 

Arbetssökande i arbete med stöd 

Antalet sökande som har arbete med stöd ökade kraftigt, med nästan 13 procent till 

2 340 personer. Ökningen gäller både individer med respektive utan 

funktionsnedsättning, men den procentuella ökningen är mycket kraftigare bland 

individer utan funktionsnedsättning (+ 53 %) än bland individer med 

funktionsnedsättning (+ 7 %). Även om antalet personer som har arbete med stöd är 

klart störst bland gruppen med funktionsnedsättning (1 940 jämfört med 405 
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personer) är även den faktiska ökningen klart större bland gruppen sökande utan 

funktionsnedsättning (140 jämfört med 126). 

 

 

 

Kort om augusti månad 2014, Blekinge län 
Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan. 

 

800 personer fick arbete (905) 

525 lediga jobb anmäldes (485) 

7 650 personer var inskrivna som arbetslösa (8 400) 

2 170 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (2 590) 

680 anmälde sig som arbetslösa (635) 

75  varslades om uppsägning (104) 

 

10,4 procent var arbetslösa (11,3) 

25,5  procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa (28,7) 
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+/- 1 procentenhet 

= 11,5 % –  
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=         – 9,3 
% 

 

 

 

Olofström 

Karlshamn 

Ronneby Karlskrona 

Sölves- 
borg *Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år 

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Olofström 13,2% -0,2

Ronneby 11,6% -1,1

Blekinge län 10,4% -0,9

Karlskrona 10,0% -1,0

Karlshamn 9,7% -0,4

Sölvesborg 9,3% -1,2

Riket 7,8% -0,7

 
 
 
Inskrivna arbetslösa i augusti 2014 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i augusti 2014 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 10,6% -0,7

K Blekinge län 10,4% -0,9

D Södermanlands län 10,4% -0,5

M Skåne län 10,1% -0,3

U Västmanlands län 9,3% -1,0

E Östergötlands län 9,2% -0,6

Y Västernorrlands län 9,1% -1,0

S Värmlands län 8,5% -0,7

T Örebro län 8,4% -0,9

G Kronobergs län 8,3% -1,1

Riket 7,8% -0,7

O Västra Götalands län 7,4% -0,8

Z Jämtlands län 7,4% -0,7

H Kalmar län 7,3% -0,7

I Gotlands län 7,2% -0,4

AC Västerbottens län 7,1% -1,0

BD Norrbottens län 6,9% -1,4

F Jönköpings län 6,6% -0,7

W Dalarnas län 6,6% -0,5

AB Stockholms län 6,6% -0,5

N Hallands län 6,0% -0,6

C Uppsala län 5,5% -0,9

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år
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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 

 

September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 10 oktober 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

